
  

 

 التربية كمية               
 كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم        
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

    ======= 
 

 
 تفعيل املشاركت اجملتمعيت لتحسني جودة التعلين العام 

 وتنميت اجملتمع فى ضوء بعض اخلرباث الدوليت 
 

 ـدادإعـــ
 د / حممد عبد اهلل حممد عبد اهلل   أ.د/ رجب عليوة على حسن 

 أستاذ أصول التربية المساعد    أستاذ أصول التربية 
 جامعة الزقازيق –كمية التربية              جامعة الزقازيق –كمية التربية      

 
 

     م 1028 ديسمبر  – ثانى عشرالالعدد  –ونوالثالث رابعالمجمد ال 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

   

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ديسمرب    –الثانى عشر  العدد   – 43 لد اجمل         361

 

 

 الممخص :
آليات تفعيؿ المشاركة المجتمعية لتحسيف جودة التعميـ وتنمية  استيدؼ البحث وضع 

اإلطار العاـ لمبحث ويتضمف  . وقد اشتمؿ البحث عميالمجتمع فى ضوء بعض الخبرات الدولية
المقدمة، المشكمة، األىداؼ، األىمية، المنيج وخطوات البحث، كما اشتمؿ عمي ثبلثة محاور 

المشاركة المجتمعية فى التعميـ ) مفيوميا، أىدافيا، أىميتيا، التحديات تناوؿ المحور األوؿ 
الخبرات وؿ المحور الثاني وتنا والمعوقات التى تواجييا وتقديـ بعض الحموؿ لمواجيتيا ( ،

الدولية فى مجاؿ المشاركة المجتمعية فى التعميـ ىي الواليات المتحدة األمريكية، المكسيؾ ، 
وقد تناوؿ المحور البرازيؿ ، اليند، ماليزيا ، استراليا ، الياباف، اندونيسيا ، سيرالنكا ، إثيوبيا. 

دة التعميـ وتنمية المجتمع فى ضوء بعض آليات تفعيؿ المشاركة المجتمعية لتحسيف جو الثالث 
الخبرات الدولية، وىذه اآلليات يتـ عرضيا فى محاور كما يمي : مجالس اآلباء )أولياء األمور( 
        واألمناء والمعمميف ، منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ،أجيزة اإلعبلـ الميتمة بالتعميـ 

            تفعيؿ آلياتاسة بالتوصية بضرورة  واختتمت الدر  وكؿ أطراؼ المجتمع ومؤسساتو.
لتحسيف جودة التعميـ حيث تعد  ضرورة ىامة وممحة؛ المشاركة المجتمعية ليذه الخبرات الدولية 

 . وتنمية المجتمع
المشاركة المجتمعية ، التعميـ العاـ، جودة التعميـ ، تنمية المجتمع ،  الكممات المفتاحية:

 الخبرات الدولية.
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Abstract:  
The research aims to develop mechanisms for activating 

community participation to improve the quality of education and 
community development in the light of some international experiences. 
The research included the general  framework of research and included 
the introduction, the problem, the objectives, the importance, the 
approach and the research steps, and included three axes on the first 
of which dealt with community participation in education (its concept, its 
objectives, its importance, the challenges and constraints faced and the 
provision of some solutions To address them The second theme dealt 
with international experiences in community participation in education: 
The United States of America, Mexico, Brazil, India, Malaysia, Australia, 
Japan, Indonesia, Sri Lanka and Ethiopia. while The third theme dealt 
with the mechanisms for activating community participation to improve 
the quality of education and the development of society in the light of 
some international experiences, these mechanisms are presented in the 
following areas: Parents councils (guardians), trustees, teachers, civil 
society organizations and institutions, interested media To education 
and all the parties and institutions of society. The study concluded by 
recommending the need to operationalize the mechanisms of 
community participation for these international experiences where it is 
an important and urgent need to improve the quality of education and 
community development. 
Keywords: community participation, general  education, quality 
education, community development, international experience 
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 مقدمة : 
تيتـ الحكومات والمجتمعات المعاصرة بمشاركة المؤسسات والييئات والمنظمات 
 المجتمعية المختمفة فى تحسيف جودة التعميـ العاـ وتنمية المجتمع فى مجاالت الحياة المختمفة .

ة كمؤسسة اجتماعية وتربوية ليا مف الفاعمية واألىمية  ما يجعؿ الحكومات والمدرس
 والمجتمعات المحمية تركف إلييا كاستثمار بشرى وتنمية وطنية مستقبمية واعدة . 

( بالقوؿ " أف العبلقة القائمة بيف المدارس  0222وىذا ما أشار إليو ) دوف ديفيز 
عمى إختبلؼ أشكاليا تشكؿ مجموعة مف مجاالت  واألسر والمؤسسات والييئات المجتمعية

التأثير المتداخمة ، وىى تمثؿ الوحدات االجتماعية األساسية األكثر فاعمية ، وىذا ينعكس عمى 
 (1)إصبلح التعميـ وجودتو .

إف تعقد الحياة اإلنسانية ، والتغيرات الثقافية واالجتماعية والتحديات المعاصرة مف ثورة 
ولوجي شكمت ىوة عميقة بيف البيئة والمدرسة والمجتمع المحمي ، ترتب عمييا عممية وتقدـ تكن

أف زادت الضغوط واألعباء التربوية والتعميمية عمى المدرسة كأحد المؤسسات التعميمية التى 
ترتبط بشكؿ مباشر بقضايا المجتمع ومشكبلتو ، وتؤثر وتتأثر باألحداث والتغيرات المعاصرة فى 

وبالتالي أصبحت المدارس فى خضـ ىذه األحداث بحاجة إلى تحسيف مستمر  شتى المجاالت ،
 (0)لتواكب ىذه التغيرات وتؤدى الدور المنوط بيا . 

ذا كاف المدرسة  باعتبارىا المؤسسة التربوية والتعميمية  –فى مرحمة التعميـ العاـ  –وا 
نجحت فى الماضي ، وذلؾ  الرسمية األولي المنوطة بتكويف التمميذ ليحقؽ آماؿ مجتمعة ، قد

نتيجة لمظروؼ المحيطة بيا التي وفرت ليا كؿ ما تحتاجو مف موارد بشرية ومادية ، فإنيا اليـو 
أصبحت فى حالة حرجة نتيجة لصعوبة مواجيتيا وحدىا لمتغيرات العالمية والمحمية والتربوية 

كؿ مؤسساتو وأفراده أف والتعميمية المحيطة بيا ، ومف ثـ أصبح مف الضروري عمى المجتمع ب
  (3)يشارؾ المدرسة فى ىذا العمؿ الذي أصبح ييـ كؿ فرد فى المجتمع. 

أي  أف إلي 1993 عاـ الدولي البنؾ عف الصادرة التقارير أشارت فقد ذلؾ عمي وتأسيسا  
 قضايا في المجتمعية التنظيمات أدوار بتفعيؿ إال تتأتي ال المدرسي التعميـ نوعية في سيناتتح
 (4)تعميـ ال

 حتمية ضرورة و المصرية التعميمية تحديد مبلمح السياسة وثائؽ ومف ىنا تضمنت
 وتحديد المستويات اإلدارية، عمي التربوية القرارات صناعة في المجتمعية المشاركة قاعدة توسيع
 الفئات مشاركة جميع تتحقؽ بحيث عممي، بأسموب ديمقراطي إطار في الواعية التعميـ سياسة

 (5)والتطوير التغيير في المصمحة صاحبة واألفراد ييئاتوال
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 عاـ سبتمبر في لمتعميـ القومية المعايير  المصرية والتعميـ التربية  وزارة فأصدرت
 األساسية الركائز أحد وأصبحت المعايير التعميمية، العممية جودة تحسيف عمي لتؤكد 2003

 التعميـ في المجتمعية مثؿ المشاركة التعميمية، ةالعممي جوانب مف عديدة جودة عمييا تعتمد التي
 (6) 0223 عاـ

ومف جية أخرى ، فإنو حينما نتحدث عف التنمية فبل يمكف أف نعزليا عف المشاركة 
المجتمعية التى يفترض أف يدفعيا حب العمؿ مف أجؿ المصمحة العامة ، وتأتي صورىا 

بالرأي والمشورة وغيرىا ، ولكف الحاصؿ  بالمشاركة بالماؿ والجيد والوقت ، كذلؾ المشاركة
كنتيجة لضعؼ ىذا العامؿ ومقوماتو ، وبسبب ضعؼ المستوى االقتصادي لدى شريحة واسعة 
مف األفراد نتج لدينا انتشار الجيؿ والسمبية والبلمباالة واالتكالية ، إضافة إلى تيميش المرأى 

تى فى ظؿ غياب عوامؿ االستشارة والوعى وقمة االعتراؼ بأىميتيا ودورىا االجتماعي ، وىذا يأ
 المجتمعي بأىمية المشاركة المجتمعية فى التنمية عمى وجيييا االقتصادي واالجتماعي معا  . 

جانب  مف -العشريف القرف بدايات في -المجتمع بمشاركة االىتماـ تزايد كما 
وىدفت ىىذه  السياسات، عيوصان العاـ الرأي عف فضبل   والمحمية، واإلقميمية الدولية المنظمات
مميزاتيا،  واالستفادة التنفيذ في البلمركزية تطبيؽ ىما أساسيف، ىدفيف تحقيؽ إلي المشاركة
 (7)ةالدول تتحمميا التي األعباء بعض تخفيؼ في المجتمع ومشاركة

عاـ  السنغاؿ في اليونسكو منظمة الذي عقدتو  العالمي االجتماعي المنتدى أكد كما
دارتو، التعميـ تطوير في -أفرادا   ومؤسسات -المجتمع مشاركة" جوبو  عمي 0220  بجانب وا 

 اجتماعي موضوع التعميـ إف حيث السياسات التعميمية، صياغة في واالشتراؾ الخدمات تقديـ
 (8)مواطف  كؿ ييـ

عمي أف المشاركة المجتمعية في التعميـ  0223ولذلؾ أكد تقرير التنمية البشرية لعاـ 
 .(9)ف األتشطة التنموية غدت تمثؿ خيارا  استراتيجيا  ، وطمبا  ضروريا  في عصرنا الراىفوغيره م

 مشكمة البحث 
أوضحت نتائج العديد مف الدراسات أف المجتمعات التي ترتفع فييا معدالت المشاركة 

ض في التعميـ تستطيع أف توفر موارد مالية إضافية  أكثر مف المجتمعات التي تنخفالمجتمعية 
فييا معدالت المشاركة المجتمعية ، باإلضافة إلي تحقيؽ درجة عالية مف رضا المواطنيف عف 

 (12)تعميميـ.
        وعمى الرغـ مف حرص الدولة عمى االىتماـ بالتعميـ مف حيث تمويمة ورعايتو 
        وحؿ مشكبلتو ، إال أف الواقع يشير بأف ىناؾ مشكبلت يعانى منيا التعميـ العاـ فى 
          مصر والعالـ العربي ، وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات مثؿ )دراسة نادية يوسؼ جماؿ

           ـ( ودارسة 0215 -ىػ 1436محمد بف شحات الخطيب )( ودراسة 0215الديف وآخروف 
( 0229( ودراسة )وفاء عبد الفتاح محمود إبراىيـ 0213حسف حسيف البيبلوى وآخروف )

( 0212( ودراسة ) عبد العظيـ عثماف احمد األماـ 0227ة ) بمقيس غالب الشرعى ودراس
 والتى تناولت المشكبلت التى تعانى منيا مدارس التعميـ العاـ .
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أصبحت  التعميـ المجتمعية في وفي ظؿ ىذه المشكبلت بات واضحا  أف المشاركة
 أف يجب كما ،مجتمعنا حاتوطمو  أىداؼ يحقؽ أف التعميـ يستطيع حتى استراتيجية ضرورة

 وتطويره. مشكبلتو حؿ في والبشرية، المجتمع المادية خدمات مف ستفيدي
ولكف تشير العديد مف المؤتمرات واألدبيات والدراسات المصرية إلي ضعؼ المشاركة 

( إلي 0225المجتمعية في تحسيف وتطوير التعميـ حيث أشار مؤتمر )إصبلح التعميـ في مصر 
 (11)ة المجتمعية الفعمية في التعميـ المصريضعؼ المشارك

  كما أشارت العديد مف نتائج الدراسات إلي ضعؼ فاعميو المشاركة المجتمعية في
ودراسة ( ، 0218 مصطفى سيد ىايديتحسيف جودة التعميـ العاـ وتنمية المجتمع مثؿ دراسة )

       (  ، ودراسة0215يوسؼ محمد األميف )محمد( ودراسة 0216 زيد شطا أبو عبدالمعبود أحمد)
( 0229( ، ودراسة ) وفاء عبد الفتاح محمود إبراىيـ 0213حسف حسيف البيبلوى وآخروف )

 كما أشارت إلي العديد مف المعوقات منيا :
 وعييا لعدـ والمعمميف بدورىا اآلباء مجالس قياـ دوف الي تحوؿ المعوقات مف الكثير وجود  -

 ىذه أعماؿ فى المشاركة عمى األمور إقباؿ أولياء وضعؼ واالختصاصات، باألىداؼ
 .والمجتمع المحمي المدرسة بف عميقة فجوة ووجود المجالس،

 لدى االـز الوعي توافر عدـ بسبب بمصر التعميـ العاـ في المجتمعية المشاركة قصور  -
 .التعميـ في بالمشاركة األمور أولياء

ة التعميـ عند معظـ القيادات المجتمعية ضعؼ ثقافة العمؿ االجتماعي وعدـ وضوح رسال  -
 والمؤسسات االقتصادية 

 انخفاض المردود مف المشاركة مقارنة بتكمفتو  -
  الطبلبية والكثافة مجاؿ التعميـ، في المشاركة المجتمعية بثقافة الوعي قمة   -
تقصر اإلدارات المدرسية تعامميا في نطاؽ عمميا مع مجمس اال باء فقط وتيمؿ دور    -

 ظمات المجتمع األخري في دعـ العممية التعميمية وتطويرىا.من
تأخر دور المنظمات فيما يتعمؽ بالمشاركة المجتمعية ، وتأخر دورىا فيما يتعمؽ    -

بالمنظمات المحيطة وخاصة المدارس ، وأف المنظمات ال تقيس رضا المستفيديف وال تسيـ 
محيطة أو الشراكة مع المنظمات ذات فى تطوير المدخبلت التعميمية أو خدمة المدارس ال

 طبيعة العمؿ المتقاربة . 
ىماؿ المشاركة المجتمعية   - وجود قصور فى جانب التعاوف بيف المدرسة والمجتمع ، وا 

 بالمدارس الحكومية العادية . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ونتيجة لجوانب القصور وضعؼ المشاركة المجتمعية في التعميـ ، جاءت العديد مف 
أجؿ تفعيؿ المشاركة المجتمعية في تطوير التعميـ خاصة في ظؿ الدراسات بتوصيات مف 

ضعؼ الموارد الحالية الحكومية ، والتوصية بالتحوؿ مف فكرة التعميـ مسئولية الحكومة إلي فكرة 
قومية التعميـ وضرورة مساىمة جميع القطاعات ومف بينيا القطاع الخاص في تطوير التعميـ 

لخاص عمي توظيؼ إمكاناتو في تمويؿ التعميـ وتشجيع وتحسيف جودتو وتشجيع القطاع ا
 المبادرات الفردية ، والعمؿ التطوعي اليادؼ الذي يضمف المشاركة الفاعمة والمنظمة.

كما يوصي "التقرير العالمي لرصد التعميـ "المساءلة في مجاؿ التعميـ :الوفاء بتعيداتنا" 
 " ينبغي عمي  بالنظـ التعميمية  معنيةال الفاعمة " بالمشاركة الفاعمة لؤلطراؼ 0217/8

 بناء سبيؿ في المعنية األطراؼ لجميع ىادفة وتمثيمية مشاركة أجؿ مف حيزا   تييئ أف الحكومات
 مجاؿ في الفاعمة األطراؼ جميع بمشاركة منيا كؿ لمسؤوليات المشترؾ والفيـ وترسيخ الثقة

 والقضائية، التشريعية والسمطات ومية،الحك واإلدارات المستويات جميع ذلؾ ويشمؿ – التعميـ
 المدني، والمجتمع والطبلب، األمور، وأولياء والمعمميف، والمدارس، المستقمة، والمؤسسات

 . (10)الدولية" والمنظمات الخاص، والقطاع المعمميف، ونقابات
لذا أصبح مف الضروري أف تكوف لممشاركة المجتمعية دور فاعؿ فى حؿ مشكبلت 

حسيف جودتة وتنمية المجتمع خاصة  فى ظؿ عجز الحكومة عف الوفاء بالتزاماتيا التعميـ وت
 المادية والبشرية تجاه التعميـ وعمى ىذا األساس تتضح مشكمة البحث فى التساؤؿ الرئيسي التالي 

كيف يمكن تفعيل المشاركة المجتمعية لتحسين جودة التعميم وتنمية المجتمع فى  
 ية ؟ ضوء بعض الخبرات الدول

 -ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية :
 ما مفيـو المشاركة المجتمعية وأىدافيا وأىميتيا ؟  -1
 ما التحديات والمعوقات أماـ المشاركة المجتمعية الفعالة وكيفية مواجيتيا ؟  -0
 المجتمع؟  ما التجارب العالمية فى مجاؿ المشاركة المجتمعية لتحسيف جودة التعميـ وتنمية -3
ما آليات تفعيؿ المشاركة المجتمعية لتحسيف جودة التعميـ وتنمية المجتمع فى ضوء بعض  -4

 الخبرات الدولية ؟ 
 أىداف البحث : 

 يسعى ىذا البحث لتحقيق األىداف التالية : 
 توضيح مفيـو المشاركة المجتمعية وأىدافيا وأىميتيا .  -1
 شاركة المجتمعية الفعالة ومواجيتيا . الوقوؼ عمى التحديات والمعوقات أماـ الم -0
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التعرؼ عمى بعض التجارب العالمية فى مجاؿ المشاركة المجتمعية لتحسيف جودة التعميـ  -3
 وتنمية المجتمع . 

وضع آليات لتفعيؿ المشاركة المجتمعية لتحسيف جودة التعميـ وتنمية المجتمع فى ضوء  -4
 بعض الخبرات الدولية . 

 أىمية البحث 
 ية البحث ألمور منيا : ترجع أىم

أىمية موضوع المشاركة المجتمعية ودورىا فى تحسيف جودة التعميـ وتنمية المجتمع فى ظؿ  -1
 التحديات المعاصرة . 

اىتماـ الدولة بمؤسساتيا المختمفة ومنيا وزارة التربية والتعميـ بالمشاركة المجتمعية فى التعميـ  -0
 كقوة فعالة فى تحسيف جودتو . 

تائج ىذا البحث القائموف عمى تنفيذ مشروع الجودة واالعتماد والقيادات التعميمية قد تفيد ن -3
 والمجتمع المحمي . 

أف المشاركة المجتمعية لرجاؿ األعماؿ واجب قومى والشؾ أف قطاع التعميـ مف أبرز  -4
القطاعات التى يمكف مف خبلليا المساىمة فى تحسني جودتو ، ومواجيو الزيادة السكانية 

ما لـ  0218مميوف نسمة عاـ  124طردة التي ستصؿ بعدد السكاف مصر إلى المض
 تنخفض معدالت الزيادة الحالية . 

العمؿ عمى إصبلح مدارس التعميـ العاـ وتجويدىا مف خبلؿ توسيع نطاؽ المشاركة  -5
 المجتمعية ، وتدعيـ مبدأ الديمقراطية فى التعميـ . 

 منيج البحث 
لوصفى التحميمي كمنيج عممى يتناسب مع طبيعة ىذه تستخدـ الدراسة المنيج ا 

الدراسة وذلؾ فى جمع البيانات والمعمومات عف مفيـو المشاركة المجتمعية فى التعميـ وأىميتيا 
ودوافعيا وخصائصيا ، وكذلؾ فى التعرؼ عمى بعض الخبرات الدولية فى ىذا المجاؿ 

جتمعية بيف المنزؿ والمدرسة والمجتمع واالستفادة منيا فى وضع آليات لتفعيؿ المشاركة الم
 المحمي لتحقيؽ جودة التعميـ وتنمية المجتمع . 

 مصطمحات البحث 
 من أىم المصطمحات المستخدمة فى ىذه الدراسة ما يمي : 

  Activation( تفعيل 2)
         معجـ عربي عربى أف كممة )تفعيؿ( اسـ –جاء فى معجـ المعاني الجامع 

              ( وتفعيؿ األمر ئ )زيادة أنشطتو وتقويتو وتنفيذهعنى تفعيؿ الشوم ومصدرىا فعؿ
 (13())أى جعمو فاعبل  وواقعيا  
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 Societalal Participation  ( المشاركة المجمعية 1) 
: جاء فى مختار الصحاح كممة )شاركو( أى صار شريكو ، واشتركا فى  أوال : المعنى المغوي

 (14)ىو ) مشاركة غيره فى شئ ما (  كذا أو تشاركا والشريؾ
           بأنيا   Participation( المشاركة Kingوفى المغة االنجميزية يعرؼ ) كينج 

مصالح مشتركة أو عبلقات تعاقدية مبنية عمى اتفاقيات متبادلة استجابة لؤلولويات المتعمقة )
والتنسيؽ بيف  Accountabilityوالمحاسبية  Transparencyبالتنمية مع تحقيؽ مبدأ الشفافية 

 جميع المشاركيف فى عممية التنمية . 
أى يكوف لو دور أو نصيب أو جزء أو  Taking Partفيى تعنى مشاركة ومرادفتيا  

 (15)قسـ أو حصة . 
 ثانيا : المعنى االصطالحي : 

جتمع يقصد بالمشاركة المجتمعية مشاركة فئات المجتمع المختمفة )أولياء األمور ، والم
ثراء المنيج ) منيج التعميـ داخؿ  المدني والعمماء واإلعبلميوف ... إلخ( فى بناء المعرفة ، وا 
المدرسة وخارجيا ( كما تعنى أيضا  رغبة المجتمع واستعداده فى المشاركة الفعالة فى جيود 

 تحسيف التعميـ وزيادة فعالية المدرسة فى تحقيؽ وظيفتيا التربوية . 
بالمشاركة المجتمعية ) تمؾ الجيود التي تبذليا المدرسة والقائموف عمى  كما يقصد أيضا

 إدارتيا فى التعاوف والتبلحـ مع قوى المجتمع والبيئة المحيطة بالمدرسة والعممية التعميمية 
( وذلؾ لبناء جسور مف العبلقات والثقافات والمفاىيـ أولياء األمور واألطراؼ الخارجية)

      ة والتى تيتـ باالرتقاء والنيوض بالتعميـ كمؤسسة وكعمميات مترابطة المشتركة والتبادلي
جراءات بغرض تفعيؿ الدور الذي تقـو بو المؤسسة التعميمية فى المجتمع ، كما أنيا عممية  وا 
مف خبلليا يمعب الفرد دورا  أساسيا  فى الحياة السياسية واالجتماعية لمجتمعة أو يكوف لدية 

وسائؿ لتحقيؽ رؾ فى وضع األىداؼ العامة لذلؾ المجتمع وكذلؾ أفضؿ الالفرصة ألف يشا
نجاز ىذه األىداؼ  (16)( وا 

 ( التعميم العام 3) 
التعميـ  1981لسنة  139( مف قانوف التعميـ المصري الحالي قانوف 1عددت المادة )

ا  وعمميا  وقوميا  عمى العاـ بأنو التعميـ قبؿ الجامعي والذي ييدؼ إلى تكويف الدارس تكوينا  ثقافي
مستويات متتالية ، مف النواحي الوجدانية والقومية والعقمية واالجتماعية والصحية والسموكية 
والرياضية ، بقصد إعداد اإلنساف المصري المؤمف بربة ووطنو ويقيـ الخير والحؽ واإلنسانية 

والمقومات التى تحقؽ إنسانيتو وتزويده بالقدر المناسب مف القيـ والدراسات النظرية والتطبيقية 
وكرامتو وقدراتو عمى تحقيؽ ىدفو واإلسياـ بكفاءة فى عمميات وأنشطة اإلنتاج والخدمات ، أو 

 (17)لموصمة التعميـ العالي والجامعي ، مف أجؿ تنمية المجمع وتحقيؽ رخائو وتقدمة . 
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 :  Community Development( تنمية المجتمع 4) 
المدرسة ىو كافة الجيات الحكومية واألىمية واألفراد الذيف يحيطوف المجتمع المحيط ب 

بالمدرسة ويمكف أف يقدموا ليا الدـ سواء كاف ماديا  أو عينيا  ، أو بشريا  ، كما ال تقتصر العبلقة 
نما تمتد لتقديـ الدعـ مف المدرسة ليـ أيضا   عمى الحصوؿ عمى الدعـ مف ىذه الجيات ، وا 

 (18)ادلية . لتصبح العبلقة تب
ومفيـو التنمية لـ يعد مقصورا  عمى النمو االقتصادي وارتفاع مستوى دخؿ المواطف ،  

بؿ يتضمف الجوانب االجتماعية والثقافية والسياسية ، كما برز خبلؿ التسعينات مفيـو التنمية 
ا اإلنساني البشرية باعتبار اإلنساف محور التنمية ، ثـ اتسع مرة أخرى ليسجؿ التنمية بمفيومي

الشامؿ كحؽ مف حقوؽ اإلنساف ، والحؽ فى الحرية والعدؿ والمساواة ، وىى شروط تعزز 
 الخيارات اإلنسانية لنجاح عممية التنمية فى تحقيؽ أىدافيا . 

ىو مصطمح عاـ يطمؽ عمى ممارسات النشطاء المدنييف والمواطنيف  وتنمية المجتمع 
 بناء مجتمعات محمية أقوى وأكثر قدرة عمى المقاومة .المعنييف والمينييف والتى تيدؼ إلى 

 وتوجد تعريفات كثيرة لتنمية المجتمع منيا : 
 Community Developmentتعريؼ تقرير "تحديات تنمية المجتمع"  

Challenge " الذي تصدره كبرى المنظمات البريطاني فى المجاؿ منيا "مؤسسو االتحاد "
(Foundation Builders)  سة تنمية المجتمع )ومؤسcommunity Development 

Foundation( وبورصة تنمية المجتمع ، ) community Development Exchange )
( Foundation For Community Development learningواتحاد تعمـ تنمية المجتمع )

فى التغمب عمى تنمية المجتمع بأنيا : " مجموعة مف القيـ والممارسات التى تمعب دورا  خاصا  
الفقر والعوز ، وربط أواصر المجتمع عمى المستوى الشعبى وتعميؽ الديمقراطية . وىناؾ 
تخصص تنمية المجتمع تعرفو المعايير المينية الوطنية ، ومجموعة مف النظريات والخبرات 

مع التى تعود إلى أفضؿ جزء فى القرف ، وىناؾ مواطنوف نشطوف يستخدموف تقنيات تنمية المجت
مف منطمؽ تطوعى ، وىناؾ أيضا  تخصصات أخرى ووكاالت تستخدـ منيج تنمية المجمع أو 

 (19)جوانب منو " 
  Quality of Education( جودة التعميم 5) 

جودة التعميـ يقصد بيا )مجموعة المعايير واإلجراءات والقرارات التى ييدؼ تنفيذىا  
         المعايير المؤسسات التعميمية بأطرىا  إلى تحسيف البيئة التعميمية بحيث تشمؿ ىذه

             وأشكاليا المختمفة ، والييئة التدريسية واإلدارية وأحواؿ الموظفيف الذيف ليـ عبلقة مباشرة 
 (02)بالمنظومة التعميمية(. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الدراسات السابقة :
الـ المتقدـ حظيت المشاركة المجتمعية باىتماـ كثير مف الباحثيف فى معظـ دوؿ الع 

منيا والنامى ، وذلؾ لصمتيا المباشرة بعممية التنمية فى مجاالت الحياة المختمفة ، فالحديث عف 
التنمية ال يمكف أف يتـ بمعزؿ عف المشاركة المجتمعية التىي يفترض أف يدفعيا حب العمؿ مف 

لؾ المشاركة بالرأي أجؿ المصمحة العامة ، وتأتي صورىا بالمشاركة بالماؿ والجيد والوقت ، وكذ
والمشورة وغيرىا ، ومف ثـ فإف عرض جيود السابقيف مف الباحثيف المرتبطة دراستيـ وبحوثيـ 

 بموضوع الدراسة الحالية تعود بالفائدة العممية عمييا . 
وسوؼ نعرض لمدراسات والبحوث التى تعرضت لجانب أو آلخر مف جوانب موضوع  

لحالية وترتبط بشكؿ كبير الدراسات التى تفيد الدراسة ا الدراسة الحالية ، وقد تـ اختيار
 -، وتـ ترتيبيا تنازليا مف األحدث إلى األقدـ وفقا لمعرض اآلتي :بموضعيا

 أوال  : الدراسات العربية 
 المشاركة لتفعيل مقترح تصور ( بعنوان "1028" )مصطفى سيد ىايدي ( دراسة "2)

 (12)مصر" في قبل الجامعي التعميم في المجتمعية
ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي واقع المشاركة المجتمعية في التعميـ الثانوي 
العاـ،وكذلؾ التعرؼ عمي أىـ التغيرات المجتمعية المعاصرة عمي التعميـ الثانوي العاـ،باإلضافة 
إلي أىـ معوقات المشاركة المجتمعية بتمؾ الصمة ، ووضع تصور مقترح لتفعيؿ دور المشاركة 

 مجتمعية في دعـ التعميـ الثانوي .ال
وتوصمت الدراسة إلي مجموعة مف النتائج مف أىميا، ضعؼ ثقافة العمؿ االجتماعي 
وعدـ وضوح رسالة التعميـ الثانوي عند معظـ القيادات المجتمعية والمؤسسات االقتصادية 

 وانخفاض المردود مف المشاركة مقارنة بتكمفتو
 كمدخل المجتمعية المشاركة ( بعنوان"1026" )زيد شطا أبو دعبدالمعبو  أحمد( دراسة" 1) 

 ميدانية دراسة : لمتعميم القومية المعايير في  ضوء الثانوية المدارس أداء لتطوير
 (11)" دمياط بمحافظة

مجاالتيا المختمفة  في المجتمعية المشاركة تفعيؿ واقع عمى التعرؼ إلى البحث ييدؼ
الثانوية  بالمدارس المجتمعية المشاركة تفعيؿ دوف تحوؿ قد الي اتوالمعوق الثانوية، بالمدارس

 المجتمعية المشاركة لتفعيؿ المقترحة التوصيات مف لعدد لموصوؿ المطموب الوجو عمى
 .لمتعميـ القومية المعايير ضوء في بالمدارس الثانوية

 -يمي: ما إلى الدراسة توصمت وقد
 األسرة، مع الشراكة :مجاالت في الثانوية ارسبالمد المجتمعية المشاركة تفعيؿ واقع

 جاء بالمجتمع واالتصاؿ العامة والعبلقات المحمي، المجتمع موارد وتعبئة وخدمة المجتمع،
 متدنية. بدرجة العمؿ التطوعي :مجاؿ فى جاء بدرجة متوسطة،بينما
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الثانوية  بالمدارس المجتمعية المشاركة تفعيؿ عمى تؤثر الى المعوقات مف العديد وجود
 والكثافة مجاؿ التعميـ، في المشاركة المجتمعية بثقافة الوعي قمة :أىميا يتوال مرتفعة، بدرجة

 عدد بتقديـ البحث ختـ فقد فقد مقترحات العينة مف قدمتو وما البحث نتائج ضوء وفي الطبلبية،
 ضوء في ويةالثان بالمدارس المجتمعية المختمفة لممشاركة المجاالت لتفعيؿ التوصيات مف

 .لمتعميـ القومية المعاير
 المجتمعية المشاركة دور( بعنوان "  1025"  ) يوسف محمد األمين محمد( دراسة "  3) 

 (13)" التعميمية العممية تطوير في
تتمثؿ مشكمة البحث في ضعؼ المشاركة المجتمعية في عممية تطوير التعميـ، مع 

 فاء بااللتزامات البلزمة.قصور المجيودات الرسمية وضعفيا عف اإلي
ويستيدؼ البحث إلي تقدير حجـ المشاركة المجتمعية في مدينة الدويـ في السوداف 

 وحصر أنماطيا وتحديد نقاط الضعؼ .
وتوصؿ البحث إلي نتائج أىميا،أف اإلدارات المدرسية تحصر تعامميا في نطاؽ 

خري في دعـ العممية التعميمية عمميا مع مجمس اال باء فقط وتيمؿ دور منظمات المجتمع األ
وتطويرىا. وقدـ البحث عدة توصيات منيا،تعديؿ الموائح لتوسيع صبلحيات مجالس األباء 
وعمؿ سجؿ بكؿ المنظمات العاممة في محيط المدرسة والتواصؿ معيا، وكذلؾ تخصيص يـو 

 لممجتمع شيريا  في كؿ مدرسة.
( بعنوان "المشاركة المجتمعية 1025( دراسة " نادية يوسف جمال الدين وآخرون" )4)

  (04)لتطوير مدارس الفصل الواحد" . 
استيدفت ىذه الدراسة إلقاء الضوء عمى أىـ التحديات العالمية والمحمية التى طرأت  

عمى المجتمع وأثرت عمى التعميـ وأدت إلى ضرورة المشاركة المجتمعية فى العممية التعميمية ، 
لمجتمعية ومبادئيا فى تطوير وتحسيف التعميـ وتعريؼ ماىية مدارس وتوضيح أىداؼ المشاركة ا

 الفصؿ الواحد وفمسفتيا والمشكبلت التى تتعرض ليا . 
وتوصمت الدراسة إلى أىمية المشاركة المجتمعية وضرورة توعية المجتمع بما تقـو بو 

ية فى تعميـ مدارس الفصؿ الواحد ومشاركتيـ فى حؿ مشكبلت ىذه المدارس لما ليا مف أىم
 الفتيات وأصبح اآلف أيضا  يمتحؽ بيا الذكور فى بعض منيا . 

وأف لممشاركة المجتمعية دور فى المساىمة فى حؿ المشكبلت والتغمب عمى المعوقات 
التى تحوؿ دوف أداء المدرسة لبعض برامجيا التربوية كما أنيا توفر مصادر تمويمية إضافية 

ميمية لمدارس الفصؿ الواحد والمساىمة فى تمويؿ التعميـ وبناء تستخدـ فى تجويد العممية التع
 مدارس الفصؿ الواحد وتجييزىا . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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م ( بعنوان ) الشراكة بين  1025 -ىـ  2436( دراسة " محمد بن شحات الخطيب )5)
المدرسة والمجتمع مفيوم، أسسيا ، سبل تنظيميا برنامج مقترح بجميع خريجى مدارس 

 . (05)دينة المنورة (طيبة الثانوية بالم
أوضحت ىذه الدراسة أف مفيـو الشراكة المجتمعية فى العمؿ المدرسي يقـو عمى مبدأ  

الشفافية والمحاسبية والتنسيؽ والتعاقد ، وتتضمف ىذه المبادئ العديد مف االلتزامات بيف 
وأنواعا  األطراؼ المتشاركة ، وأف المشاركة المجتمعية فى العمؿ المدرسي تتضمف أشكاال  

متعددة مف األنشطة فى العمؿ التى تعتمد عمى التعاوف التمقائي بيف المشاركيف وعمى العمؿ 
المشترؾ بيدؼ االرتقاء بمستوى المخرجات التعميمية ، وتستمد معناىا مف الممارسة والتطبيؽ ، 

 وىى بمثابة أسموب اجتماعي لمعمؿ مف أجؿ التطوير أو التغيير االيجابي . 
                   الدراسة إلى أف عوامؿ نجاح الشراكة المدرسية المجتمعية ىىوتوصمت 

االنفتاح عمى العالـ الخارجي "مدى شفافية نظاـ المدرسة وترحيبو بنظرة شركاء آخريف )
وانخراطيـ فية " واالنفتاح عمى األفكار الجديدة ، وذلؾ مف مستويات وأطراؼ آخري فى النظاـ 

اـ والمدرسة مف حيث تشجيع التدفؽ الحر لممعمومات ، واإلصغاء لؤلفكار ومدى قابمية النظ
 الجديدة ، وآلراء الناس وحاجاتيـ ، واالنفتاح عمى التجديد والتغيير .

( بعنوان )تصور مقترح لتفعيل  1024 -ىـ  2435( دراسة عبير عبد القادر مينا )6) 
فى محافظات غزة فى ضوء  المشاركة المجتمعية فى مدارس وكالة الغوث الدولية

 (06)االتجاىات العالمية المعاصرة (
استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى درجة تقدير مديري مدارس وكالة الغوث فى  

محافظات غزة لواقع المشاركة المجتمعية ، وبياف الفروؽ فى مستوى تقدير مديري مدارس وكالة 
                 المجتمعية والتى تعزى لمتغير الغوث الدولية فى محافظات غزة لواقع المشاركة 

المنطقة التعميمية ( والتعرؼ عمى االتجاىات العالمية المعاصرة  –المرحمة التعميمية  –) الجنس 
فى مجاؿ المشاركة المجتمعية فى التعميـ ووضع تصور مستقبمي لتفعيؿ المشاركة المجتمعية فى 

 غزة فى ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة .  مدارس وكالة الغوث الدولية فى محافظات
وتوصمت الدراسة إلي أف تقديرات مديري مدارس وكالة الغوث لواقع المشاركة  

%( وىى درجة متوسطة وانو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 65.82المجتمعية بمغت )
استثناء المجاؿ الرابع تعزى لمتغير الجنس ) ذكر أو أنثي ( فى المجاؿ األوؿ والثاني والثالث ب

والخامس توجد فروؽ لصالح الذكور ، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير المرحمة 
، جد فروؽ لصالح المرحمة اإلعداديةالتعميمية فى كؿ المجاالت ما عدا المجاؿ الخامس حيث تو 

المجاالت الثاني والثالث  وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المنطقة التعميمية فى
والرابع ، ووجود فروؽ فى المجاؿ األوؿ لصالح منطقة شماؿ غزة والمجاؿ الخامس لصالح 

 منقطتى الوسط وخاف يونس . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ديسمرب    –الثانى عشر  العدد   – 43 لد اجمل         311

 

 

وأوصت الدراسة بضرورة صياغة رؤية ورسالة وفمسفة وسياسات واستراتيجيات وأىداؼ  
وكالة الغوث الدولية بغزة ، وقياـ ومعايير واضحة لممشاركة المجتمعية فى المدارس مف قبؿ 

النظاـ التربوي بغرس مفيـو التعميـ مسئولية الجميع ، وتبنى سياسة اإلدارة البلمركزية فى مجاؿ 
المشاركة المجتمعية والتواصؿ مع المجتمع المحمي ، والتركيز عمى المشاركة المدرسية فى 

 المجتمع المحمي. 
( بعنوان " دعم المشاركة المجتمعية فى 1023) ( دراسة حسن حسين البيالوى وآخرون7)

مكانات منظمات المجتمع المدني    (07")التعميم فى مصر من خالل دراسة واقع وا 
إستيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى واقع منظمات المجتمع المدني العاممة فى مجاؿ  

، مف خبلؿ تحميؿ  التعميـ ، وقدرتيا عمى إدارة مشروعات رياض األطفاؿ والتعميـ المجتمعي
وضع ىذه المنظمات ودراسة احتياجاتيا ، وبناء معايير لجودة منظمات المجتمع المدني ، 
ووضع خطة تنفيذية لمتدخبلت اإلستراتيجية المستقبمية ، تتيح استكماؿ تنفيذ أىداؼ الخطة 

 ـ . اإلستراتيجية المصرية إلصبلح التعميـ قبؿ الجامعي لممشاركة المجتمعية فى التعمي
وتوصمت الدراسة إلى تأخر دور المنظمات فيما يتعمؽ بالمشاركة المجتمعية ، وتأخر  

دورىا فيما يتعمؽ بالمنظمات المحيطة وخاصة المدارس ، وأف المنظمات ال تقيس رضا 
المستفيديف وال تسيـ فى تطوير المدخبلت التعميمية أو خدمة المدارس المحيطة أو الشراكة مع 

 طبيعة العمؿ المتقاربة .  المنظمات ذات
وأوصت الدراسة بضرورة مساىمة المشاركة المجتمعية فى جيود تحسيف التعميـ 
وتطويره ألنو ال يمكف أف يحقؽ التعميـ التميز لمجميع فى ظؿ الموارد الحالية أو الموارد 

ا تتعدى ذلؾ الحكومية اإل بمشاركة مجتمعية حقيقية ال تكتفى فقط فى المساىمة بالموارد ، ولكني
 إلى صياغ الفكر وتشكيؿ الثقافة المجتمعية التى يمكف أف تسمح بتحقيؽ التعميـ لمتميز . 

( بعنوان " واقع المشاركة 1023( دراسة شيرويت محمود محمد أبو عوض جوان )8)
 (08)المجتمعية بالتعميم قبل الجامعي بمحافظة بورسعيد "

             المشاركة المجتمعية فى التعميـ استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مفيـو 
قبؿ الجامعي ومبلمحيا األساسية ، والسعى إلى دعوة قطاع األعماؿ لممشاركة الفاعمة مع 
مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي مف خبلؿ تفعيؿ دور المشاركة المجتمعية فى اإلشراؼ والرقابة 

  النجاح ، وتضافر جيود القطاعات جودة التعميـ لممساىمة بتخريج طبلب قادروف عمى عمى
 لمنيوض بالتعميـ . 

وتوصمت الدراسة إلى انخفاض مستوى الخدمة التعميمية بسبب زيادة كثافة الفصوؿ  
وعدـ كفاية ىيئة التدريس بالنسبة لمفصوؿ وأعداد الطبلب وعجز نظاـ التعميـ عف تحقيؽ 

 ياجات سوؽ العمؿ مف ناحية آخري . التوافؽ بيف مخرجات التعميـ كما ونوعا  مف ناحية واحت



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات مف أىميا التحوؿ مف فكرة التعميـ مسئولية الحكومة  
إلى فكرة قومية لمتعميـ وضرورة مساىمة جميع القطاعات ومف بينيا القطاع الخاص فى تطوير 

تمويؿ التعميـ التعميـ وتحسيف جودتو ، وتشجيع القطاع الخاص عمى توظيؼ إمكاناتو فى 
 وتشجيع المبادرات الفردية والعمؿ التطوعى اليادؼ الذي يضمف المشاركة الفاعمة والمنظمة . 

وأوصت الدراسة بعدة توصيات مف أىميا التحوؿ مف فكرة التعميـ مسئولية الحكومة إلي 
 فكرة قومية التعميـ وضرورة مساىمة جميع القطاعات ومف بينيا القطاع الخاص في تطوير

التعميـ وتحسيف جودتو وتشجيع القطاع الخاص عمي توظيؼ إمكاناتو في تمويؿ التعميـ وتشجيع 
 المبادرات الفردية ، والعمؿ التطوعي اليادؼ الذي يضمف المشاركة الفاعمة والمنظمة.

( بعنوان " دور المشاركة الشعبية فى 1020( دراسة عبد العظيم عثمان أحمد اإلمام ، )9)
  (09)ستدامة فى المجتمعات المحمية الريفية فى أفريقيا " التنمية الم

استيدفت ىذه الدراسة إبراز أىمية دور المشاركة الشعبية فى التنمية المستدامة فى  
براز مفيـو المشاركة الشعبية مف منظور إسبلمي ،  المجتمعات الريفية فى الدوؿ النامية ، وا 

ىداؼ المشاركة وأثرىا فى إنجاح التنمية المستدامة وكذا توضيح الفئات المعنية بالمشاركة وأ
        وتوضيح مضاميف المشاركة كما أظيرت الدراسة أنواع المشاركة ومبرراتيا وضرورتيا

               وأخيرا  تقديـ أربع تجارب عالمية فى الدوؿ النامية لمتنمية المحمية بالمشاركة وىى 
 والسوداف ( .  –وغانا  –وزامبيا  –) سيراالنكا 

وتوصمت الدراسة إلى أف التنمية المحمية سوؼ تظؿ ىدفا  وغاية تسعى الدولة والمجتمع 
المحمي إلى تحقيقيا والعمؿ عمى ديمومتيا كما أف ىذه التنمية ال يكتب ليا النجاح بدوف مشاركة 

عمييا  المواطنيف وأف عرض التجارب العالمية ونجاحات التنمية فييا ، يعطى فرصة لموقوؼ
 وأخذ االيجابيات التى تحققت فييا . 

( بعنوان "المشاركة المجتمعية فى 1009( دراسة وفاء عبد الفتاح محمود إبراىيم )20) 
  (32)تطوير التعميم قبل الجامعي فى محافظة القميوبية "

استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى أىـ قضايا التعميـ التى يمكف لممشاركة المجتمعية  
سياـ فى معالجتيا ، والكشؼ عف واقع المشاركة المجتمعية فى تطوير التعميـ قبؿ الجامعي اإل

فى محافظة القميوبية وأىـ المعوقات التى يواجييا ، ووضع تصور مقترح لتفعيؿ المشاركة 
 المجتمعية فى تطوير التعميـ قبؿ الجامعي فى محافظة القميوبية . 

كة المجتمعية بمدارس التميز المدرسي فى بعض وتوصمت الدراسة إلى نجاح المشار  
ىماؿ المشاركة  المجاالت ، ووجود قصور فى جانب التعاوف بيف المدرسة والمجتمع ، وا 

 المجتمعية بالمدارس الحكومية العادية . 
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( بعنوان " دور المشاركة المجتمعية فى اإلصالح 1007( دراسة بمقيس غالب الشرعى )22) 
  (31)ميميةالمدرسي " دراسة تح

استيدفت ىذه الدراسة إبراز أىمية دور المشاركة المجتمعية بمختمؼ مؤسساتيا  
فرادىا فى اإلصبلح المدرسي وارتباطيا بالتطورات لمعاصرة والتوجو العالمي الجديد  ومنظماتيا وا 
 حوؿ مفيـو )التعميـ لمجميع( ودعـ المجتمع ليذا االتجاه ، إضافة إلى الوقوؼ عمى التحديات

 التى تواجييا المدرسة وآليات التعاوف لتفعيؿ العبلقة والشراكة بيف المجتمع والمدرسة.
وتوصمت الدراسة إلى أف المجتمع المحمي ممثبل  فى األفراد )خبراء ومختصيف وقادة  

مجتمع ، ومنظمات وجمعيات أىمية يمكف أف يقدموا خبراتيـ فى مجاؿ التربية واالقتصاد والفنوف 
العمـو وتوظيفيا فى االنتفاع بآرائيـ ومقترحاتيـ فى سبيؿ النيوض برسالة المدرسة واآلداب و 

ومساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا التربوية والتعميمية ، وذلؾ عف طريؽ ) تقديـ المقترحات المتعمقة 
ة بالتطورات المعاصرة مف ثورة معرفية وتكنولوجية ، والدورات التدريبية لتنمية العامميف بالمدرس

يجاد الحموؿ لممشكبلت التى تواجييا المدرسة ومساعدة المدرسة فى تطوير خدماتيا الداخمية  وا 
 لمطبلب والخارجية ألولياء األمور . 

وأوصت الدراسة بأنو عمى النظاـ التربوي غرس مفيـو " التعميـ مسئولية الجميع " مع  
فى تحمؿ المسئوولية ، وتشجيع عدـ انفراد طرؼ دوف اآلخر ألنو عمؿ تكاممي يشارؾ الجميع 

المبادرات الفردية والعمؿ التطوعى اليادؼ الذى يضمف المشاركة الفاعمة والمنظمة ، وتشجيع 
القطاع غير الحكومى )األىمي( ومنظمات المجتمع المدنى عمى تقديـ الدعـ المادى والمعنوي ، 

مة " فى بيئة اجتماعية وثقافية وتفعيؿ أدوار كؿ مف األسرة والمدرسة " كمنظومة تعميمية متكام
 موحدة ليا أىدافيا المشتركة . 

( بعنوان " التخطيط لمتكامل بين الوحدات 1007)حمد الطاىر( ،( دراسة )رشيدة السيد أ21) 
 (30)المستحدثة بالمدارس فى ضوء المشاركة المجتمعية بمصر تصور مقترح"

عية وأىدافيا وأىميتيا فى تطوير استيدفت ىذه الدراسة توضيح مفيـو المشاركة المجتم
لقاء الضوء عمى الوحدات المستحدثة بالمدارس مف حيث  وتحسيف جودة التعميـ ،                    وا 

فمسفتيا وأسموب عمميا والدور الذي تقـو بو ، وتقسيـ أىداؼ كؿ وحدة ومعرفة أوجو القصور )
ثـ وضع تصور مقترح  "، لوحدات بالمدرسةمؿ مع باقى االتى تواجييا وكيفية حميا بواسطة التكا

 .شاركة مجتمعية فاعمةم المدارس بالمجتمع المحيط بيا فى يحقؽ ربط الوحدات المستحدثة داخؿ
وتوصمت الدراسة إلى التأكيد عمى أىمية الوحدات المستحدثة داخؿ المدارس كآليات  

يمكف أف تتعاوف فييا ىذه المشاركة المجتمعية ، كما تبيف وجود العديد مف الجوانب التى 
الوحدات لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا ، ووضعت الدراسة تصور مقترح لتحقيؽ التكامؿ بيف 
الوحدات المستحدثة داخؿ المدارس فى ضوء المشاركة المجتمعية بحيث يراعى سمبيات كؿ 

عمى المدى البعيد وحدة واحتياجاتيا وسبؿ تفعيميا واعتبار ذلؾ ىدفا  استراتيجيا  يمكف تحقيقة 
 باستخداـ التخطيط االستراتيجي . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( بعنوان " المشاركة المجتمعية فى التعميم : 1005( دراسة المتولي إسماعيل بدير )23) 
  (33)دراسة حالة إلحدى المدارس التعاونية

 –أىميتيا  –استيدفت ىذه الدراسة توضيح المشاركة المجتمعية فى التعميـ )ماىيتيا  
عبلقتيا بالمعايير القومية لمتعميـ ، والتعرؼ عمى بعض الخبرات والتجارب العالمية  –دوافعيا 

والمحمية فى ىذا المجاؿ مثؿ تجربة الواليات المتحدة األمريكية وىولندا واليند ونيوزيبلند 
والمكسيؾ وغيرىا ، وتسميط الضوء عمى المدرسة التعاونية كنموذج ناجح لممشاركة المجتمعية ، 

 شؼ عف بعض المعوقات التى قد تحوؿ دوف تطبيؽ المشاركة المجتمعية . والك
وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ جوانب تميز مدرسة منار العمـ التعاونية الخاصة  

بدكرنس محافظة الدقيمية فى مجاؿ المشاركة المجتمعية تتمثؿ فى تقديـ خدمة تعميمية متميزة ، 
رسة دوف المجوء لمدروس الخصوصية والتى يستعاض عنيا فالعممية التعميمية تتـ داخؿ المد

بمجموعات التقوية الفعمية وليست الشكمية ، وأنيا مدرسة غير ربحية بدليؿ أنيا ال تجمع آية 
تبرعات ، كما إنيا تخرج تمميذ قادر عمى مواصمة التعميـ فى المراحؿ األعمي ، وقادر عمى 

ة تطبؽ معظـ مبادئ الجودة الشاممة كالعمؿ بروح مواجيو المستحدثات العالية ، وأف المدرس
 الفريؽ والمحاسبية . 

وأوصت الدراسة بنشر ثقافة المشاركة المجتمعية بني التربوييف والعامميف فى الحقؿ 
تباع نظـ إدارتو حديثة  التعميمي والمجتمع بأسرة لضماف تقبميـ ومساندتيـ لمتطوير والتغيير ، وا 

 التوسع فى تعميـ ىذا النموذج مف خبلؿ خطة إستراتيجية . تقـو عمى البلمركزية ، و 
 ثانيا : الدراسات األجنبية 

( بعنوان "تحسين نوعية 2011) Pradhan & Others( دراسة برادىان وآخرون 2)
التعميم من خالل تعزيز المشاركة المجتمعية : النتائج من التجربة الميدانية العشوائية 

 ( 34)فى اندونيسيا"

فت الدراسة بياف أثر أربعة عوامؿ مختمفة تعمؿ عمى تقوية المجاف المدرسية وىى استيد
)منحة مالية ، وتدريب أعضاء المجاف المدرسية ، وانتخابات ديمقراطية ألعضاء المجاف 
المدرسية ، وتسييؿ التعاوف بيف المجاف المدرسية ومجمس القرية ( وبالتالي يتـ تحسيف 

 لمدارس الحكومية االبتدائية فى اندونيسيا . المخرجات التعميمية فى ا
( 44( مدرسة بطريقة عشوائية مف )502واستخدـ الباحثوف المنيج التجريبي فتـ اختيار )

( 10مقاطعة جزئية مف مقاطعتي بوجيكارتا وجافا األندونيسيتف ، وتـ تقسيـ المدارس إلي )
وعة منحة مالية باإلضافة إلى مجموعة تجريبية ومجموعة واحدة ضابطة ، وقد تمقت كؿ مجم

عامؿ أو عامميف مف العوامؿ األربعة الخريى لمد سنتيف متتاليتيف واستخدـ الباحثوف اختبارات 
تحصيمية فى كؿ مف الرياضيات والمغة المحمية ، وتـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 المعيارية فى تحميؿ النتائج . 
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لتعاوف بيف المجاف المدرسية ومجمس القرية انعكس عمى وتوصمت الدراسة إلى أف ا 
تحصيؿ الطبلب وعمؿ عمى زيادتو بشكؿ كبير خاصة إذا اقترف بوجود انتخابات ديمقراطية 

 ألعضاء المجاف المدرسية . 
وأوصت الدراسة بالعمؿ عمى وجود انتخابات ديمقراطية دائما  عند تحديد أعضاء  

 المجاف المدرسية . 
( بعنوان " دور الييئات المحمية ومجالس 2007) Quan & Kofiة كوان وكوفي ( دراس1) 

المدرسة فى تحسين األداء المدرسي فى المناطق الريفية فى تايونغ فى جنوب 
 (35)أفريقيا"

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى دور الييئات المحمية ومجالس المدرسة فى تحسيف  
فى تايونغ فى جنوب أفريقيا ، والتى نص عمييا القانوف األداء المدرسي فى المناطؽ الريفية 

حيث تشكؿ رابطات لممعمميف والطبلب  1996المعموؿ بو فى جنوب أفريقيا والذي وضع عاـ 
فى المدارس وتكوف مع ىيئات اإلدارة وأعضاء مجمس اآلباء المنتخبيف وقياس أداء ىذه 

فى تحسيف األداء المدرسي فى المناطؽ المجالس والييئات لمميمات الموكمة إلييا ، ودورىا 
الريفية ، وتكونت عينة الدراسة مف ثبلث مدارس واختيرت بطريقة قصدية ، واستخدـ الباحثاف 

 المقاببلت كأداة لمدراسة وكانت مع الييئات والمجالس المدرسية . 
         وتوصمت الدراسية إلى أف أعضاء المجتمع المحمي يعتبروف أنفسيـ شركاء مع 
المربيف فى التعميـ وتحسيف أداء المتعمـ ، وتقاسموا المسئولية مع المدرسة فى الحفاظ عمى 
العممية التعميمية ، وأف أفراد المجتمع يقروف بأنو البد مف تمكيف المعمميف ومديرى المدارس مف 
أداء ميماتيـ ومساعدتيـ عمى تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ مساندتيـ فى ذلؾ ووضع الضوابط 

 فظة عمييـ . لممحا
وأوصت الدراسة بإجراء مزيد مف البحوث وخاصة عمى تمثيؿ المجتمع المحمي ، 

 ومشاركتو فى تحسيف التعميـ 
( بعنوان "المدرسة واألسرة 2002) Joyce l., Epstain( دراسة جويس إبيستين 3) 

 (36)والشراكة المجتمعية . إعداد المدرسة وتحسين المدارس " 
بعرض كيؼ يتمكف المدرسوف والمديروف مف صنع عبلقة إيجابية  اىتمت ىذه الدراسة

وشراكة منتجة مع األسر والمجتمعات ، ورأت أف ذلؾ يتحقؽ عف طريؽ مشاركة الوالديف ، 
وقيادة الوكاالت التربوية لممشاركة ، ووجود قوانيف تنظـ مشاركة المدارس ، وتقييـ المديريف 

إنما يتـ عف طريؽ بعض الممارسات العممية مثؿ إشراؾ  والوالديف لممعمميف ، وأف تفعيؿ ذلؾ
 المعمموف الوالديف فى العمؿ المدرسي والواجب المنزلي وتنظيـ المتطوعيف المنتجيف . 

وأوصت الدراسة بزيارة المشاركة المجتمعية فى المدارس لما ليا مف تأثير إيجابى عمى 
 التبلميذ والمدرسيف والمجتمع .
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 ت السابقة : تعميق عمى الدراسا
مف العرض السابؽ يتضح أف كؿ دراسة مف الدراسات السابقة تناولت المشاركة  

المجتمعية بصفة عامة إال أف الدراسة الحالية انفردت بدراسة المشاركة المجتمعية وعبلقتيا 
بتحسيف جودة التعميـ األساسي وتنمية المجتمع مف خبلؿ تقديـ آليات لتفعيؿ المشاركة 

فى تحسيف جودة التعميـ العاـ وتنمية المجتمع فى ضوء بعض الخبرات الدولية ،  المجتمعية
وعمية جاءت ىذه الدراسة مختمفة عف الدراسات السابقة ، ومع ذلؾ فقد افادت منيا فى التنظير 

 لمفيـو المشاركة المجتمعية وبعض الخبرات العالمية فى ىذا المجاؿ .
 خطة البحث : 

 الخطوات التالية :  يتضمف السير فى البحث
التحديات  –أىميتيا  –أىدافيا  –المشاركة المجتمعية فى التعميـ ) مفيوميا المحور األول : 

 والمعوقات التى تواجييا وتقديـ بعض الحموؿ لمواجيتيا ( . 
 الخبرات الدولية فى مجاؿ المشاركة المجتمعية فى التعميـ  . المحور الثاني : 

ت تفعيؿ المشاركة المجتمعية بيف المنزؿ والمدرسة والمجتمع المحمي فى : آليا المحور الثالث
 ضوء الخبرات الدولية فى مجاؿ المشاركة فى التعميـ . 

 المحور األول : المشاركة المجتمعية فى التعميم
 مفيوميا : 

المشاركة المجتمعية مف الموضوعات الحديثة تسببا  فى بعض األوساط التربوية ، عمى  
مف توفر عدد كاؼ مف األدبيات حوؿ أىمية المشاركة المجتمعية فى العمؿ التربوي   الرغـ

وضرورتيا والزاميتيا ، إال أف حجـ التجارب المحمية فى ىذا السياؽ الزاؿ ضئيبل  ، وريما كانت 
المركزية فى إدارة العمؿ التربوي سببا  فى ىذه الضألة ، وربما كانت ىناؾ أسباب ثقافية وتربوي 

 شخصية سببا  فى ىذه الضألة . و 
ولممشاركة المجتمعية دور أساسي فى عممية التنمية فى المجتمع فيى إحدى الركائز  

األساسية التى تقـو عمييا التنمية ، ولـ يأف اىتماـ المسئوليف التربوييف بالمشاركة المجتمعية فى 
لمجتمعية فى تحقيؽ التنمية بصفة التعميـ مف فراغ ، بؿ نتيجة لوعييـ الكامؿ بأىمية المشاركة ا

عامة ، وخاصة أف وزارة التربية والتعميـ ال تستطيع أف تعمؿ بمفردىا لتحقيؽ أىداؼ المجتمع ، 
 وىذا ما يدعو المسؤوليف عف رسـ السياسات العمميات لتوجية الرأى العاـ لدعـ التعميـ . 

يا يكوف لمفرد دور فى الحياة وتعرؼ المشاركة المجتمعية بأ،ىا " العممية التى مف خبلل 
السياسية واالجتماعية لمجتمعة وتكوف لو الفرصة ألف يشارؾ فى وضع األىداؼ العامة واختيار 

نجازىا  . (37)أفضؿ الوسائؿ لتحقيقيا وا 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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كما تعرؼ المشاركة المجتمعية بأنيا " تمؾ الجيود التطوعية التمقائية التى يبذليا  
لمحمية وىى بذلؾ مجيودات غير حكومية ، وىى بذلؾ تؤكد عمى األفراد لمنيوض بمجتمعاتيـ ا

أىمية الشعور بالمسؤولية االجتماعية واإلخاء ، فالمشاركة المجتمعية تؤدى إلى تماسؾ المجتمع 
 . (38)وتزيد مف جوانب التعاوف بيف األفراد والحكومة"

راد والجماعة سواء كما تعرؼ المشاركة المجتمعية بأنيا " اإلسيامات والمبادرات لؤلف 
مادية أو عينية ، وىى مسئولية اجتماعية لتعبئة الموارد البشرية غير المستغمة ووسيمة لمفيـ 
والتفاعؿ المتبادؿ لجيود وموارد كؿ أطراؼ المجتمع والتنسيؽ بينيا مف أجؿ تحقيؽ الصالح 

 . (39)العاـ فى المجاالت المختمفة فى المجتمع
معية بأنيا " رغبة المجتمع واستعداده لممشاركة الفعالة فى كما تعرؼ المشاركة المجت 

جيود تحسيف التعميـ وزيادة فاعمية المدرسة فى تحقيؽ وظيفتيا التربوية وزيادة اىتماـ المجتمع 
المحمي نحو ممكية العممية التعميمية والمساىمة فييا ، فالمشاركة المجتمعية ىى العممية التى مف 

كبر عدد مف أولياء األمور ومؤسسات المجتمع ليساىموا بالفكر ، خبلليا تتاح الفرصة أل
والمشورة ، والموارد المادية والبشرية مف أجؿ تطوير العممية التعميمية ، وىى الجيود التطوعية 
          التى يقـو بيا األفراد بجميع فئاتيـ وكذلؾ مؤسسات المجتمع المدني عمى أساس

عية فى عمميات التخطيط ، واتخاذ القرار ، والتنفيذ ، والتقييـ لعناصر الشعور بالمسئولية االجتما
 .(42)العممية التعميمية " 

ويقصد بالمشاركة المجتمعية فى مجاؿ التعميـ بأنيا )الجيود التى تبذليا المدرسة  
والقائموف عمى إدارتيا فى التعاوف والتبلحـ مع قوى المجتمع والبيئة المحيطة بالمدرسة ، 

لعممية التعميمية ، وذلؾ لبناء جسور مف العبلقات والثقافات والمفاىيـ المشتركة والتبادلية والتى وا
جراءات بغرض تفعيؿ الدور الذي  تيتـ باالرتقاء والنيوض بالتعميـ كمؤسسة وكعمميات مرابطة وا 

   (                 41)تقـو بو المؤسسة التعميمية فى المجتمع
ة المجتمعية فى التعميـ بأنيا " قياـ تفاعؿ مف األفراد ومعايشة كما تعرؼ المشارك 

شباع االحتياجات عف طريؽ التعاوف بأساليب طوعية   ظروؼ المجتمع بحكـ االنتماء لو وا 
        األمر الذي ينتج عنو ، تقديـ المساعدة لمغير دوف أف يطمب مف الفرد ذلؾ ، االنضماـ 

يارية ، التضحية بالوقت والجيد أو الماؿ فى سبيؿ حؿ إلى منظمات المجتمع بطريقة اخت
مشكبلت المجتمع ، إبداء الرأي لبعض الحموؿ الواقعة  التى تتماشى مع إمكانيات المجتمع 

 .(40)المحمي لحؿ مشكبلتو
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 أىداف المشاركة المجتمعية : 
مجتمع أصبح ينظر إلى التفاعؿ اإليجابي بيف المؤسسة التعميمية مف ناحية ، وبيف ال 

فراده مف ناحية أخرى ، بأنو السبيؿ لتكويف الشخصية المتكاممة لمطالب مف  المحمي بمؤسسات وا 
جميع جوانبيا العقمية والمياريو والوجدانية وتعددت آراء الباحثيف حياؿ ما يمكف أف تحققة 

 المشاركة المجتمعية فى التعميـ مف أىداؼ وىى : 
بلزمة لتجويد التعميـ ، كرد فعؿ طبيعى لمحاجة إلى مدارس توفير الموارد المالية والمادية ال -1

دخاؿ التكنولوجيا المعاصرة ، وتكويف الكفايات والميارات  جديدة لتخفيؼ كثافة الفصوؿ ، وا 
 العقمية والعممية لمعممية . 

كتدريب وتأىيؿ المعمميف وبناء المناىج  –توفير التمويؿ الكافي لمدخبلت النظاـ التعميمي  -0
 رة ، وتطوير اإلدارة المدرسية وتجويد نوعية الطبلب بغية إصبلحو وتطويره . المتطو 

توفير الدعـ المالي والمادى لممدرسة بما يكفؿ تفعيؿ كافة أنشطتيا ، ومف ثـ الحد مف بعض  -3
 المشكبلت التى يعانى منيا الطبلب وتؤثر بدورىا سمبا  عمى أدائيا األكاديمي . 

مؼ تنظيماتو وىيئاتو ومؤسساتو المسئولية كاممة فى مساندة يتحمؿ المجتمع المدني بمخت -4
 . أو الخريجى لمنتج التعميمىلتحقيؽ الجودة النوعية لمتعميـ بيا وتحسيف جودة ا ودعـ المدارس

 تعميـ التبلميذ طبقا  الحتياجات المجتمع وأولوياتو ليصبحوا قوة منتجة فى المجتمع .  -5
مشاركة فى إدارة التعميـ سواء عمى المستوى الداخمي تعميؽ روح التعاوف بيف األطراؼ ال -6

لمنظاـ التعميمي أو عمى المستوى الخارجي فالتعميـ بيـ جميع فئات المجتمع ولخدمة 
 المجتمع . 

 انخفاض معدالت تسرب التبلميذ .  -7
 (43)المشاركة تنمى لدى األفراد والمؤسسات قيـ االنتماء والمسئولية الجماعية .  -8
التفاعؿ بيف المؤسسة التعميمية والبيئة المحيطة بيدؼ المساىمة فى عممية  إحداث نوع مف -9

التطوير الذي ننشده ، وال يقؼ دور المشاركة المجتمعية عند مجرد المشاركة مف الخارج أو 
نما يتعدى ذلؾ إلى المشاركة فى اتخاذ  ما يمكف تسميتو المشاركة المجتمعية الظاىرية ، وا 

 (44)بة العممية التعميمية والتخطيط ليا وتفعيؿ مبدأ المحاسبية . القرار والقياـ بمراق
 تعميـ الطبلب ليصبحوا قوة منتجة فى المجتمع .   -12
 تحمؿ مسؤولية مساعدة المعمميف عمى تحسيف جودة المنتج التعميمي .  -11
 (45)خمؽ شعور عاـ بأف المدارس تؤدى الميمة المنوطة بيا فى خدمة المجتمع .  -10
ة أفراد المجتمع عمى المبادأة وفتح باب التعاوف مع الجيات الرسمية ودعميا تحفز المشارك -13

 (46)باألفكار البناءة والصائبة . 
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ويمكف إيجاز القوؿ بأف أىداؼ المشاركة المجتمعية وغايتيا فى دعـ ومساندة التعميـ 
تجاه التعميـ ، كمنظومة متكاممة ألف ىذا الدعـ وتمؾ المساندة تعتبر مف المسئوليات المجتمعية 

ومما سبؽ يتبيف أف أىداؼ المشاركة المجتمعية فى التعميـ تتمركز حوؿ التغمب عمى عقبات 
نقص الموارد المالية ، وتنمية المشاركة بيف المدرسة والمجتمع المحمي ، وتحسيف جودة المنتج 

زمف العولمة التعميمي بما يضمف مخرجات متميزة لممؤسسات التعميمية قادرة عمى التعايش فى 
والتطورات المتبلحقة والمستمرة ، والمشاركة تساعد التبلميذ أنفسيـ عمى التكيؼ االجتماعي مع 

 المدرسة والمجتمع وتعمؿ عمى تنمية قدراتيـ ومواىبيـ الذاتية . 
 أىمية المشاركة المجتمعية 

تمع تعد المشاركة المجتمعية إحدى األدوات التى يمكف مف خبلليا النيوض بالمج 
واالرتقاء بو ، والعمؿ عمى تحسيف مستوى حياة المواطنيف اجتماعيا  واقتصاديا  وذلؾ مف خبلؿ 
إسياـ أبناء المجمع تطوعا  فى جيود التنمية سواء بالرأى أو بالعمؿ أو بالتمويؿ ، وحث اآلخريف 

ع وغير عمى المشاركة ، وعدـ وضع العراقيؿ أماـ الجيود المبذولة مف جانب قيادات المجتم
ذلؾ مف األمور التي تؤدي إلي تنمية المجتمع وتحقيؽ أىدافو ، لذلؾ فترجع أىمية المشاركة 

 (47)المجتمعية إلى اآلتي : 
 تساىـ المشاركة المجتمعية مساىمة إيجابية فى إنجاح البرامج التعميمية واالجتماعية .  -1
  تساىـ المشاركة المجتمعية فى إشباع الحاجات وحؿ المشاركة . -0
 تحقؽ التعاوف والتكامؿ بيف الوحدات المختمفة .  -3
 توفير إحساس قوى باالنتماء .  -4
 تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ .  -5
 تحقؽ الجودة فى األداء .  -6
 تنمى لدى األفراد روح العطاء وحب العمؿ التطوعى .  -7
 المساىمة فى تمويؿ التعميـ عف طريؽ تدبير الموارد البلزمة لئلنفاؽ عميو .  -8
         –المساىمة فى بناء المدارس والتصدى لمشكبلت المبانى بصفة عامة ) صيانة  -9

 تكممة ( .  –ترميـ 
التصدى لمشكبلت التعميـ وأىميا مشكمة الدروس الخصوصية ىذه المشكمة التى ال يمكف  -12

         مواجيتيا اال بتبلحـ جيود وزارة التربية والتعميـ مع مشاركة المجتمع بكافة فئاتو
 وأفراده ومؤسساتو . 
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المساىمة فى تحسيف األداء المدرسي مف خبلؿ مجمس األمناء الذي يساىـ فى التخطيط  -11
 (48)ألىداؼ المدرسة والمتابعة والتنفيذ ثـ لمحاسبية . 

المساىمة فى تحقيؽ النمو المتكامؿ ) العقمي والنفسي واالجتماعي والجسمى ( وىذا يعمؿ  -10
ولف يحدث ذلؾ إال مف خبلؿ التعاوف بيف األسرة والمدرسة ،  عمى تكويف شخصية الفرد ،

فاآلباء يساعدوف األبناء فى المنزؿ ويشجعونيـ عمى التعميـ ، وتكويف اتجاىات إيجابية لدييـ 
 (49)نحو المدرسة . 

تقوية المؤسسة التعميمية وتأكيد دورىا التعميمي ، ألف إطبلؽ الفرص أماـ الجيود المجتمعية  -13
ا عمى مستوى مجالس اآلباء أو األمناء بالمدارس أو عمى مستوى الجمعيات األىمية وانطبلقي

أو الجمعيات العممية ، قوة ينبغى أف تتزايد لتقوية المؤسسة التعميمية كمؤسسة يسعى الجميع 
لمؤازرتيا فى جيودىا التربوية ولتأكيد دورىا التعميمي ال إعاقتو ، والبحث عف أفضؿ السبؿ 

 (52. )اوؿ أف تغرسو مف أخبلؽ ومبادئ وقيـ لدعـ ما تح
لمامة بنوعية األنشطة المدرسية المختمفة وىذا يساعد عمى  -14 إحساس المجتمع بالمسئولية وا 

تطوير المنيج المدرسي وتحسيف مصادر وأساليب التدريس وتنظيـ الجدوؿ المدرسي بما 
  (51)يشجع المعمميف والطبلب عمى المشاركة الفعالة . 

 لعبء اإلداري الممقى عمى عاتؽ مديري ومعممي المدارس . تقميؿ ا -15
توفير نظـ مبلئمة لممراقبة والتقويـ ، حيث يتبلـز مع ىذا النظاـ فريؽ لمتقويـ الذاتي  -16

مسئوؿ وحدة التدريب  –أخصائي اجتماعي  –وكيؿ  –)الداخمي( مكوف مف )مدير المدرسة 
األمناء اآلباء ( وأيضا  فريؽ لمتقويـ  نائب رئيس مجمس –رئيس مجمس األمناء  –والجودة 

الخارجي مف خارج المدرسة بغرض متابعة تحسيف المدرسة مف خبلؿ المشاركة المجتمعية 
 (50)وىذا يساعد عمى التنمية المينية المستدامة لمعامميف فى الحقؿ التعميمي . 

ف تقـو بجميع فى المشاركة المجتمعية مساندة حقيقية لمحكومة ، فالحكومة ال تستطيع أ -17
األعماؿ والخدمات ، ودور المشاركة دور تدعيمي وتكميمي لدور الحكومة ، وىو ضروري 

 وأساسي لتحقيؽ الخطة . 
تعود المشاركة المواطنيف عمي الحرص عمى الماؿ العاـ وىى مشكمة تعانى منيا مصر بؿ  -18

 والدوؿ النامية أيضا  . 
ندة دائمة مف الجماىير والمجتمع المدني أف نظاـ التعميـ فى مصر يحتاج إلى دعـ ومسا -19

حتى تحقؽ األىداؼ القومية لمتعميـ ، ويأتي ىذا الدعـ عادة مف أولياء األمور فى سبيؿ 
تحسيف جودة تعميـ أبنائيـ ، ومف المنظمات والمؤسسات المدنية ، وأجيزة اإلعبلـ الميتمة 

 (53)بالتعميـ. 
ميـ ، أما عف المشاركة المجتمعية وأىميتيا ىذا عف أىمية المشاركة المجتمعية فى التع

  -فى التنمية البشرية فيى :
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، اعية واالقتصادية والسياسيةتحقؽ التوجو التنموي الشامؿ الذي تيتـ باألبعاد الثقافية واالجتم -1
والتى توجو حركة الجمعيات األىمية والمجتمع المدني عمى أساس تمكيف المواطف حتى 

. وىناؾ أمثمة مثؿ توفير مشروعات القروض الصغيرة ، والنيوض  يشارؾ فى عممية التنمية
 بالمرأة ، وتعميـ الفتاة ، وتنمية العشوائيات وتطوير التعميـ ،وجودة الرعاية الصحية . 

تؤدى بنا الشراكة الفاعمة بيف الجمعيات األىمية والحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات  -0
  سات العامة والمتابعة والتقييـ ، فى عبلقةالتمويؿ حتى تشمؿ الشراكة فى صنع السيا

        متوازنة تسودىا الشفافية والمصداقية ، تسبب دعـ وتشجيع ثقافة التطوع واعبلء قيـ
  (54). لعطاءاالنتماء وا

المشاركة المجتمعية ضرورة اجتماعية ، فالتحديات الداخمية والخارجية كثيرة والعقبات أماـ  -3
نيضة الوطف واألمة شديدة ، والواقع المعيشى لمناس مؤلـ ، وكؿ ذلؾ دعوة اإلسبلـ ، وأماـ 

يستدعى تضافر الجيود ، وتوحيد الصفوؼ قاؿ اهلل عز وجؿ ) واتقوا فتنة ال تصيبف الذيف 
وفى الحديث الشريؼ عف النعماف بف (55)ظمموا منكـ خاصة واعمموا أف اهلل شديد العقاب ( 

صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ " مثؿ القائـ عمى حدود اهلل  بشير رضى اهلل عنيما ، عف النبى
والواقع فييا ، كمثؿ قـو استيموا عمى سفينة ، فأصاب بعضيـ أعبلىا وبعضيـ أسفميا ، 
فكاف الذيف فى أسفميا إذا استقوا مف الماء مرورا  عمى مف فوقيـ ، فقالوا : لو أنا خرقنا فى 

ركوىـ وما أرادوا ىمكوا جميعا  ، وأف أخذوا عمى نصيبنا خرقا  ولـ نؤذ مف فوقنا ، فإف يت
  (56)أيدييـ نجوا ونجوا جميعا  . 

                 فى المشاركة المجتمعية القوة ولذلؾ جاء األمر الرباني باالعتصاـ ، قاؿ تعالي -4
وفى الحديث عف النعماف بف بشير ، قاؿ  (57( )) واعتصموا بحبؿ اهلل جميعا  وال تفرقوا 

اهلل صمي اهلل عميو وسمـ ) مثؿ المؤمنيف فى توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ مثؿ الجسد رسوؿ 
  (58)إذا اشتكى منيا عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى ( . 

         وبالمشاركة المجتمعية نتجنب الضعؼ والفشؿ ، قاؿ تعالي ) وال تنازعوا فتفشموا -5
  (59)وتذىب ريحكـ ( . 

لمجتمعية نفوز بكثير مف الصدقات والحسنات فعف أبى ىريرة رضى اهلل عنو وبالمشاركة ا -6
قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف نفس عف مؤمف كربو مف كرب الدنيا نفس اهلل 
عنو كربة مف كرب يـو القيامة ومف ستر مسمما  ستره اهلل فى الدنيا واآلخرة ومف يسر عمى 

  (62)يا واآلخرة واهلل فى عوف العبد ما كاف العبد فى عوف أخيو( معسر يسر اهلل عميو فى الدن
               والمشاركة المجتمعية وتقديـ الخير لمناس ، طريؽ الفبلح فى الداريف . قاؿ تعالى -7

  (61)) وافعموا الخير لعمكـ تفمحوف ( . 
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 جيتيا :التحديات والمعوقات التى تواجو المشاركة المجتمعية وبعض الحمول لموا
يماف كافة األطراؼ المعنية بضرورتيا ، إال أننا نجد   رغـ أىمية المشاركة المجتمعية وا 

أف المشاركة المجتمعية تواجييا العديد مف التحديات والمعوقات التى تعوؽ تفعيميا بالشكؿ 
عمى  الكافى لبلستفادة منيا داخؿ العممية التعميمية ولتنمية المجتمع ، لذلؾ كاف مف الضرورى

كافة األطراؼ دراسة معوقات تفعيؿ المشاركة المجتمعية بالمدرسة ، والوقوؼ عمى كيفية التغمب 
 عمى ىذه المعوقات . 

 تحديات ومعوقات المشاركة المجتمعية وبعض الحمول لمواجيتيا : 
تواجو المشاركة المجتمعية معوقات تحوؿ دوف قياـ المدرسة ممثمة فى مجمس األمناء  
عمى الوجو األكمؿ ، ومف ناحية أخرى نجد أف المشاركة المجتمعية فى العممية  بوظيفتيا

التعميمية لـ تقـو بالدور المتوقع منيا فى دعـ وتمويؿ التعميـ بالشكؿ والمستوى المطموبيف األمر 
التى تحد مف المشاركة  الذي يؤكد عمى ضرورة البحث والتقصي لتحديد أىـ المعوقات

تدعيميا حتى تصبح أكبر فاعمية فى مقابمة االحتياجات التعميمية ، وىذه  ، ووسائؿالمجتمعية
 المعوقات ىى :

  (60)معوقات خاصة بالمفيوم : )غياب مفيوم المشاركة المجتمعية (  -2 
ويندرج تحت مفيـو المعوقات جميع أنماط التحديات والعقبات التى تعرقؿ مسيرة  

، بما فى ذلؾ المعوقات النابعة مف الجوانب المجتمعية  المشاركة فى مجاؿ التعميـ فى المجتمع
واالقتصادية واإلدارية والتنظيمية وغيرىا ، وتحد بالتالي مف إذكاء روح المسؤولية االجتماعية ، 
باإلضافة إلى اختبلؼ الثقافة االجتماعية السائدة بيف أغمب أفراد المجتمع ، والتى تظير 

لؤلسر التى تنتج عف انتقاؿ افراد جدد لمعيش فى مجتمعات بوضوح فى طبيعة الحياة الفردية 
 تختمؼ عف مجتمعاتيـ السابقة. 

 معوقات خاصة بالمواطنين :  -1
فبعض المواطنيف وبالذات عمى مستوى القطاع الخاص ربما ال يزاؿ لدييا عدـ قناعة  

الناحية الربحية ، وتؤدى  بأىمية المشاركة المجتمعية ، نظرا  لتكمفتيا العالية ولكونيا ال تفيد مف
قحاميا فيما ال طائؿ تحتو ، وال تعرؼ نيايتو ، حيث إف  إلى تشتيت جيود المواطنيف ، وا 
عبلقتيا األساسية بالمجتمع محصورة بالجانب االقتصادي ، فى حيف أف عبلقتيا الثانوية قد 

، كما أف  (63) تنشأ فى حالة الضرورة عندما يعانى المجتمع مف بعض األزمات أو الكوارث.
ىناؾ اعتقاد عاـ بيف أفراد الشعب مؤداه اف التعميـ مسئولية الحكومة والمدرسة وليس مسئوليتيـ 
ومف ثـ جرت العادة عمى اعتماد الشعب عمى الحكومة فى التعميـ وقد يكوف ذلؾ راجعا  آلثار 

لتعميمي فى أف يكوف االستعمار الذي حاوؿ أف يقنع العامة مف أفراد الشعب بفكرة فشؿ النظاـ ا
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مرتبطا ارتباطا  وثيقا بحياة وطموحات الشعب ، كما أف بعض أولياء األمور ال يرغبوف فى 
الحضور إلى المدرسة لعدة أسباب منيا التبرعات المالية التى تحتاجيا المدرسة منيـ ، وعدـ 

ف الكفاءة العممية لكى إجادة القراءة والكتابة ويعتقدوف أف حضورىـ لممدرسة يتطمب نوعا  معينا  م
يتحدثوا مع المسئوليف فى المدرسة ، وأف االتصاؿ بالمدرسة أمر ال يتفؽ مع أعبائيـ اليومية وما 
تقتضية ظروفيـ المعيشية وأف اشتراكيـ فى المدرسة يستمـز جيدا  نحو أعماليـ دوف تحقيقو ، 

العممية التعميمية واإلدارة  فاختبلؼ نظرة المواطنيف فى (64)وانخفاض الوعى التربوي لدييـ .
التعميمية يعيؽ المشاركة المجتمعية ، باإلضافة إلى أف ارتفاع نسبة الجيؿ واألمية بيف 
المواطنيف ونقص الوعى االجتماعي والسياسي لدييـ ، يعتبر مف أىـ المعوقات التى تواجو 

         روعات التنموية ،المشاركة المجتمعية وكذلؾ فقداف المواطنيف الثقة بالمسئوليف عف المش
             مما يصرفيـ كثيرا  عف المشاركة بانتظاـ ، كما أف نقص أو عدـ تحمسس األفراد

نحو بعض المشروعات التعميمية العتقادىـ بأنيا غير ضرورية يفقدىـ الدافع ويعودىـ اإلتكاؿ 
  (65)عمى الدولة . 

 -معوقات ترجع إلى المجتمع نفسو : وىى : -3
 ة الوعى الثقافي بالمجتمع عف أىمية المشاركة المجتمعية وينتج عف ذلؾ عدـ الوعي قم

بأىمية المشاركة المجتمعية ، وكذلؾ الفيـ الخاطئ عف المقصود بالمشاركة المجتمعية لدى 
 الكثير مف أولياء األمور وبالتالي تدنى مستوى الدافعية بيف أفراد المجتمع . 

  والمؤسسة التعميمية ، لعدـ وجود خطة أو إطار واضح لممدرسة أو فقداف الثقة بيف المجتمع
 عدـ عرضيا عمى المجتمع لممشاركة فييا ودعميا . 

  تدني المستوى االقتصادى واالجتماعي لبعض االسر مما يؤدى إلى عدـ وجود الوعي أو
 عدـ وجود الوقت الكافي لممشاركة المجتمعية . 

 (66)المشاركة المجتمعية .  قصور وسائؿ اإلعبلـ فى نشر ثقافة  
 ( معوقات خاصة بالنواحى اإلدارية والتنظيمية : 4) 

ومف أمثمة المعوقات اإلدارية واإلجراءات التنظيمية ضعؼ تسويؽ فكرة المشاركة  
المجتمعية باألسموب المناسب ، وعدـ توضيح أىمية دور مؤسسات المجتمع فى تقدـ المعرفة 

ؿ تمؾ المؤسسات ال تتحمس لممشاركة ألنيا ترى فى ذلؾ تكمفة عمييا العممية ، األمر الذي يجع
، وربما إىدارا   لمماؿ والوقت والجيد فى أشياء ال تعود بمكاسب مجزية ، ويترتب عمي ذلؾ أف 
تتردد تمؾ المؤسسات في المشاركة لكونيا ال تممس وجود عبلقة تبادلية بيف مشاركتيا فى 

 (67)نية فى النياية مف مكتسبات مالية أو أدبية . المشروعات العممية ، وما تج



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ( معوقات خاصة بالمؤسسات التعميمية : وىى :5) 
  . تعدد وتعارض القوانيف والنشرات المنظمة لمعمؿ داخؿ المؤسسة التعميمية 
  عدـ اقتناع بعض القيادات التعميمية بموضوع المشاركة المجتمعية مما يؤدى إلى فقداف الثقة

 بيف المؤسسة التعميمية والمجتمع .  والتواصؿ
  . عدـ تفعيؿ مبدأ البلمركزية فى صنع واتخاذ القرار فى المستويات المختمفة 
  . (68)عدـ وجود قنوات ووسائؿ اتصاؿ بيف المدرسة والمجتمع الخارجي  

ونظرا  ألف الوضع الحالي لممجتمع ىو مف صنع البشر وتدبيرىـ ، فإف البشر يمكنيـ 
ره ، فاإلنساف ىو الذي يصنع التاريخ ويستطيع تحويؿ مساره فى آية لحظة ، فسنة صناعة غي

الحياة ىى التغيير ، وقد يتـ ىذا التغيير بصورة بطيئة فى بعض األحياف لكى فى النياية تتغير 
 (69)األحواؿ وتتبدؿ ، وىذا التغيير يكوف مرتبطا  بإرادة اإلنساف ورغبتو فى إحداثو . 

 أخرى لممشاركة المجتمعية مثل :  وتوجد معوقات
ؤسسات التعميمية ومؤسسات وضوح الموائح والقوانيف التى تنظـ التعاوف بيف الم عدـ -1

 . المجتمع
 عدـ قياـ المسؤوليف بوضع بروتوكوؿ لمتعاوف بيف الييئات التعميمية والوزارات الحكومية.  -0
 تقمص دور األسرة فى مساندة التعميـ .  -3
  (72)لمجتمع المحمي ودور اإلعبلـ . غياب دور مؤسسات ا -4
ضعؼ الحافز الرئيسي لمتعاوف بيف األفراد فى المجتمع الواحد مما يؤدى عمى ضعؼ فى  -5

 العبلقات االجتماعية بينيـ . 
 انعداـ التطبيؽ الفعمي لمنشاطات االجتماعية بيف أفراد المجتمع الواحد .  -6
  (71)تماد عمى المركزية فى اتخاذ القرارات.غياب المشاورة بيف أفراد المجتمع الواحد ،واالع -7
ميراث التسمطية والبيروقراطية ونقص المعمومات والشفافية وقيـ التعالي فى العمؿ التطوعى  -8

 وقيـ االنعزالية والعزوؼ عف العمؿ العاـ أو العمؿ الجماعي لدى المواطنيف . 
 تعدد المشكبلت التى يعانى منيا النظاـ التعميمي مثؿ :  -9
  اإلمكانات المادية والبشرية . نقص 
  . مشكمة الدروس الخصوصية 
  .نظاـ عدـ استقرار الييئة التعميمية فى المدارس مما يترتب عميو عدـ جدوى التدريبات 
  . قدـ المبانى وعدـ وجود مبانى فى بعض المناطؽ 
  . نظاـ الفترات الدراسية 
  . سوء توزيع المعمميف فى المدارس 
 ف المجتمع . انفصاؿ التعميـ ع 
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سوء الحالية االقتصادية لمعامميف فى الحقؿ التعميمي مقارنة بزمبلئيـ العامميف فى قطاعات  -12
 أخرى كالبنوؾ والشركات والشرطة والجامعة وغيرىـ . 

 اىتزاز مكانة التعميـ نتيجة لتخمي الدولة عف دورىا فى تعييف الخريجيف .  -11
 عميـ عمى مواكبة ذلؾ . التقدـ العممي والتكنولوجي وعدـ قدرة الت -10
مقاومة التغيير وتخوؼ بعض المسئوليف مف تقمص صبلحياتيـ ، والخوؼ عمى أمنيـ  -13

الوظيفى ، وقد يكوف ذلؾ راجعا  إلى أف ىذا النظاـ الجديد سوؼ يجبرىـ عمى بذؿ المزيد مف 
دائيـ ، الجيد فى البحث واإلطبلع ومتابعة الجديد والسعى الدائـ لتطوير مياراتيـ وتجويد آ

 وأيضا  الفتقادىـ ثقافة الجودة واالعتماد والميؿ إلى العمؿ المربح والكسب السريع. 
أف بعض المديريف يفضؿ عزلو المدرسة عف المجتمع ليكونوا بعيديف عف العيوف الفاحصة  -14

المترقبة ، ونقد أفراد المجتمع ، كما أف بعض المديريف يعترض عمى فكرة إشراؾ أفراد 
رسـ السياسية المدرسية اعتقادا  مف أف فى ذلؾ سمبا  لبعض اختصاصاتيـ المجتمع فى 
 وسمطاتيـ . 

       اف بعض المعمميف غير مدربيف جيدا  عمى العمؿ مع أولياء األمور ، وبعضيـ اآلخر -15
       ليس لديو الرغبة فى بذؿ مجيود فى مثؿ ىذه األمور نتيجة عدـ توافر الوقت والجيد 

 (70)مف جانبيـ.
ويرى البعض وجود معوقات تعيق المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية 

 المحمية وىى :
 سيطرة الخبراء األجانب من خارج الدولة :  -2

أف سيطرة مختصي التنمية مف الخبراء األجانب مف خارج الدوؿ النامية تعد مف  
ىذا فضبل  عف جيميـ  معوقات خطط التنمية . ذلؾ أنيـ يستبعدوف المواطنيف مف المشاركة ،

بثقافات تمؾ المجتمعات ، مما يؤدى إلى ضعؼ فرص نجاح التنمية وعدـ تطوير قدرات 
 المجمع المحمي . 

 طغيان دور الدولة  -1
إف دور الدولة الغالب وطغيانو يؤدى إلى ضعؼ عممية صنع القرارات وتنفيذ الخطط  

أما الشراكة فى التنمية فتعتبر مشاركة  اليادفة لتنمية المجتمع ، حيث تسود البيروقراطية ،
صورية وال تعدو أف تكوف مشاركة تستغؿ كعبلقة قائمة لمساندة الوضع السياسي وتستغميا 

 الدولة وتوجييا نحو اىتمامات السياسة المركزية . 
 التركيز عمى إظيار النجاحات :  -3

جو لخدمة النظاـ يعزى الفشؿ فى كثي مف األحياف إلى تسييس العمؿ التنموي فيو  
، بينما ال ي ظير التجارب الفاشمة اإلداري والسياسي ، وىنا ي ظير النظاـ الوجو المشرؽ والنجاح ،

 (73)وىذا يعيؽ التعميـ والتعمـ واالستفادة مف أسباب الفشؿ . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 االنتقائية فى المشاركة :  -4
المحمي لقادة المجتمع والنفوذ ، عادة ما تتـ الدعوة لممشاركة فى عمميات التخطيط التنموى       

ويتـ اختيار ىؤالء بانتقائية مقصودة تعود منفعة التنمية ونتائجيا ليـ دوف فقراء المجتمع ، 
 وتعتبر النظـ الحاكمة ذلؾ مشاركة ، وغالبا  ما تسود ىذه األوضاع فى نظـ الحكـ الديكتاتورية . 

 تضارب اىتمام المجموعات داخل المجتمع :  -5
ض أىداؼ التنمية المحمية نتيجة لتضارب مصالح فئات المجتمع وذلؾ حسب تتعار 

التناقضات السائدة فى تمؾ المجتمعات ويكوف مصدر التبايف فى الرؤى مثبل  فى المجتمعات 
ذات التركيب السكانى الديموغرافى المتبايف تباينا  إثنيا  أو بيف كبار السف وصغار السف أو بيف 

 .  العاطميف والعامميف
 سيطرة النخب :  -6

إف سيطرة وسيادة مف يعتبروف أنفسيـ صفوة المجتمع عمى جميع القرارات التنموية  
يفرغ المشاركة المجتمعية مف محتوى التمثيؿ الحقيقي لممجتمع ، وبالتالي إختفاء بعض المبادئ 

ذلؾ عدـ تحقيؽ الميمة كالعدالة والحرية والمساواة بيف أفراد وفئات المجتمع ، وقد ينتج عف 
 (74)البرامج والمشاريع أىدافيا التنموية مما يعنى فشميا . 

 عدم االىتمام بالمؤسسية واألطر التنظيمية :  -7
ويعنى ذلؾ االىتماـ بالوصوؿ لمنتائج السريعة عمى حساب األطر المؤسسية ، ومف  

األغاثة فى شكؿ أمثمة ذلؾ محاولة حؿ مشاكؿ المجاعات والفقر بتوزيع المساعدات ومواد 
 (75)أغذية بدال  مف معالجة عوامؿ وأسباب األزمات والفقر كحؿ جذرى مقابؿ التحذير . 

ويقسم البعض التحديات والمعوقات التى تواجو المشاركة الشعبية فى 
 التنمية المحمية كما يمي : 

 تحديات مرتبطة بطبيعة المشروعات التنموية نفسيا :  -2
عات فى بعض الحياف غير متوافقة مع ميوؿ واحتياجات بعض كأف تكوف ىذه المشرو  

فئات المجتمع مثؿ الشباب وكبار السف ، أو أف يكوف ىناؾ صعوبة فى الحصوؿ عمى 
الخدمات واالستفادة مف المشروعات المقترحة مما يؤدى غالبا  إلى عدـ تجاوبيـ ، كما أف عدـ 

ذ مرحمة الدراسة والتنفيذ وانتياء بمرحمة إشراؾ األفراد المحمييف فى كؿ خطوات المشروع من
المتابعة والتقييـ ، إضافة إلى بعد المشروعات عف المناطؽ السكنية يجعميا خارج دائرة اىتماميـ 

 (76)ويزيد فى عدـ االىتماـ والعزوؼ عف المشاركة . 
 تحديات مرتبطة بالنظام اإلداري :  -1

بلمركزية اإلدارية فالدوؿ التى تتبع حيث ترتبط مشاركة المواطنيف بالمركزية وال 
المركزية فى التخطيط لسياستيا العامة االقتصادية واالجتماعية أو تنفيذ البرامج والمشروعات 

 (77)تغمؽ الطريؽ أماـ المشاركة المجتمعية والعكس . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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 بعض الحمول لمواجية التحديات والمعوقات التى تواجو المشاركة المجتمعية 
ركة المجتمعية استثمار طويؿ األجؿ ، يعود بالنفع عمى جميع لما كانت المشا 

األطراؼ ، فضبل  عف أنيا سوؼ تؤدى إلى تحسيف جودة التعميـ مف خبلؿ ما توفره مف 
إمكانيات مادية وتمويؿ ، فيى تسعى إلى التغيير والتطوير والتحديث مف خبلؿ سياسة متواصمة 

عف المتطمبات الحقيقية وتواجو بشجاعة وموضوعية متأنية ومتوائمة وسميمة ألنيا تعبر بصدؽ 
نما يجب أف يتـ بقناعة  التحديات العالمية ، إذف فمف الضروري أال يتـ التغيير بإرادة فرد واحد وا 

         ى إصبلحقومية وبمشاركة فعالة مف كؿ القوى القادرة عمى رسـ سياسة تعميمية وف
         محاور التى يجب أف يستيدفيا مجتمع المعرفة ، ألف إصبلح التعميـ أوؿ ال جذرى لمتعميـ،

        وذلؾ مف خبلؿ تعزيز المشاركة المجتمعية ، والتوجو نحو البلمركزية واالرتقاء بالبنية 
 ووضع النظـ الكفيمة بقياس مدى تواـؤ ىذه السياسة مع متطمبات التنمية األساسية التعميمية ،
 . (78)مف ميارات وقدرات

 التغمب عمى معوقات المشاركة المجتمعية من خالل :  ويمكن
اإلىتماـ بنشر الوعى بموضوع المشاركة المجتمعية بيف أفراد المجتمع مع اإلستفادة مف  -1

 الييئات والمؤسسات التطوعية األىمية وكذلؾ المؤسسات الحكومية . 
التربوية المناسبة إشراؾ أفراد المجتمع عف طريؽ مجمس األمناء فى وضع الخطة التعميمية و  -0

 التى تمبى احتياجات المجتمع وفؽ طموحات أولياء األمور والمدرسة . 
تعديؿ بعض القوانيف التى تعوؽ المشاركة المجتمعية وتغيير تمؾ القوانيف لتمبى مفيـو  -3

 المشاركة المجتمعية . 
 عمؿ دورات تدريبية لمقيادات التعميمية لتوضيح أىمية المشاركة المجتمعية .  -4
مرئية ( بأىمية  –مسموعة  –زيادة الوعى عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة ) مقروءة  -5

 المشاركة المجتمعية . 
إزالة الحواجز الوىمية بيف المدرسة والمجتمع وذلؾ بإشراؾ األفراد فى وضع رؤية المدرسة  -6

 ورسالتيا . 
 ع بالمدرسة . اإللتزاـ بمبدأ الشفافية وذلؾ لتوطيد الثقة مف قبؿ أفراد المجتم -7
 وجود قيادات تعميمية تؤمف بأىمية المشاركة ومفيـو البلمركزية .  -8
تفعيؿ دور المدرسة فى خدمة المجتمع ، ودراسة احتياجاتو . وتمبيتيا مع قياـ المدرسة بتقديـ  -9

مكانياتيا لممجتمع .    (79)منشآتيا وا 
قؿ التعميمي والمجتمع بأسره نشر ثقافة المشاركة المجتمع بيف التربوييف والعامميف فى الح -12

 لضماف تقبميـ ومساندتيـ لمتطوير والتغيير عف طريؽ الندوات والمؤتمرات وورش العمؿ . 
 إتباع نظـ إدارية حديثة تقـو عمى البلمركزية مما يعطى صبلحيات أوسع لمدير المدرسة.  -11



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 تكويف مجمس األمناء بكؿ المدارس بغض النظر عف أعداد الفصوؿ .  -10
  -التصاؿ بيف المدرسة والمجتمع عف طريؽ أمور عديدة منيا :توطيد ا -13
  . إعداد البرامج التثقيفية لآلباء واألميات 
  . االتصاالت الشخصية 
  . تخصيص يـو لمخريجيف ويـو لآلباء 
  . الزيارات المتبادلة 
  . تنظيـ اجتماعات دورية ألولياء األمور 
 ية مثؿ المساىمة فى اتخاذ بعض القرارات إشراؾ أولياء األمور فى بعض األعماؿ المدرس

المدرسية وبرامج التغذية ورعاية الموىوبيف والمعوقيف واإلشراؼ عمى الدراسات المسائية ، 
 وتنظيـ نقؿ الطبلب فى الرحبلت المدرسية وغيرىا . 

جعؿ المدارس مركز إشعاع عممى وفكرى واجتماعي وفتح أبوابيا صيفا لممارسة كافة  -14
 . األنشطة بيا 

تنسيؽ الجيود بيف وزارة التربية والتعميـ والجيود الحكومية والمحمية األخري لضماف تنفيذ   -15
 األىداؼ المقررة فى إطار خطط زمنية شاممة . 

 إنشاء قاعدة بيانات تربوية تتضمف نماذج لممشاركة المجتمعية .  -16
يضر بالعممية  مرونة ىيئة األبنية التعميمية بما يسمح بالتعديؿ فى شكؿ المبنى وال -17

 (82)التعميمية.
وحتى يمكف تعزيز المشاركة المجمعية بشكؿ حقيقى وعممي فى العمؿ التربوي داخؿ 
المدرسة فبلبد أف تبنى المشاركة عمى االختيار المعرفى والوجداني والمادي مف جية وعمى 

  العمؿ فى مستوياتو المختمفة ) التأسيس والتطبيؽ والتقويـ ( ويتضمف ذلؾ عف :
  . تشخيص المشكبلت وتحديدىا 
  . جمع المعمومات وتحميميا 
  . تحديد األولويات واألىداؼ 
 تقدير الموارد المتاحو 
  . تقرير البرامج وتخطيطيا 
 . تصميـ االستراتجيات لتطبيؽ البرامج 
  . توزيع المسؤوليات 
  . إدارة البرامج ومراقبة التقدـ فى البرنامج 
  تقويـ النتائج والتأثيرات . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ديسمرب    –الثانى عشر  العدد   – 43 لد اجمل         311

 

 

عمى أال يكوف الحضور شكميا  ، وأف تتـ المشاركة عبر مبدأ التدرج ألنيا تتطور مع 
 (81)مرور الوقت.

 : ات المشاركة المجتمعية نذكر منياكما توجد بعض الحمول لمواجية معوق
 بالنسبة لغياب مفيوم المشاركة المجتمعية : نقترح  -2
 ميمية . توعية المجتمع عبر اإلعبلـ لدعـ العممية التع 
  . إبراز دور وزارة األوقاؼ واألزىر ألىمية دعـ التعميـ 
  . أف يقـو التعميـ العالي بدوره فى توعية المجتمع 
  . قياـ المؤسسات األىمية والمحمية بتنظيـ ندوات لتوعية المجتمع 
  . إشراؾ المجتمع فى وضع وتنفيذ خطة التعميـ 
 تميف والقائميف عمى التعميـ . فتح قنوات تواصؿ فعالة بيف الوزارة والمي 
وبالنسبة لعدم وضوح الموائح والقوانين التى تنظم التعاون بين المؤسسات  -1

 التعميمية ومؤسسات المجتمع : نقترح 
  . سف القوانيف التى تسيؿ التعاوف المشترؾ بيف مؤسسات المجتمع 
 ؿ اإلجراءات واختصار توفير اآللية التى تحقؽ تيسير المشاركة المجتمعية عف طريؽ تسيي

 الوقت والجيد . 
  . تطبيؽ نظاـ البلمركزية فى اتخاذ القرارات لدى المؤسسات التعميمية 
  . أف تضع وزارة التربية والتعميـ خطة لتفعيؿ وسائؿ االتصاؿ بيف مؤسسات المجتمع 
وزارات وبالنسبة لعدم قيام المؤولين بوضع برتوكول لمتعاون بين الييئات التعميمية وال -3

 الحكومية : نقترح 
 ىذه بعض المجاالت التى يمكن أن تساىم فييا بعض الوزارات فى مصر وىى : 

  التدريب العممي  –األنشطة الطبلبية  –وزارة التعميـ العالي فى مجاؿ) تدريب المعمميف–  
 البحث العممي ( . 

  الكشافة ( .  –الرحبلت  –وزارة الشباب والرياضية فى مجاؿ ) األنشطة الرياضية 
  مواجية األزمات والكوارث  –التغذية  –وزارة الصحة فى مجاؿ ) التوعية الصحية– 

 دعـ الوحدات الطبية بالمدارس ( .  –اإلسعافات األولية 
  تقديـ الدعـ لممكتبة المدرسية (.  –النشطة الفنية  –وزارة الثقافة فى مجاؿ) األنشطة الثقافية 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 8102ديسمرب    –الثانى عشر  العدد   – 43 اجمللد          311

 

 تحقيؽ المعايير البيئية لممدرسة  –تييئة البيئة المحمية  –توعية البيئية وزارة البيئة فى مجاؿ)ال
 والبيئة المحيطة( . 

  تشجير وتزييف المؤسسات التعميمية  –وزارة الزراعة فى مجاؿ ) تدريب المعمـ المختص– 
 مساعدة المدارس فى تقديـ المنتجات الزراعية ( . 

 رعاية الموىوبيف  –تدريب المتعمـ  –مختص وزارة الصناعة فى مجاؿ ) تدريب المعمـ ال– 
إنتاج وتوفير المستمزمات الدراسية والمدرسية بأسعار  –توفير الوسائؿ واألدوات التعميمية 

 مساعدة المدارس فى إنتاج الصناعات الصغيرة واليدوية ( .  –مخفضة 
  ئة األبنية التعميمية(. التعاوف مع ىي –وزارة اإلسكاف فى مجاؿ ) تدريب المعمـ والمتعمـ الفنى 
 وبالنسبة لتقمص دور األسرة فى مساندة التعميم نقترح  -4
  . توعية األسر الفقيرة بأىمية التعميـ وتقديـ الدعـ المادى والمعنوي لرعاية أبنائيـ 
  . توجيو األسر الثرية لدعـ األيتاـ واألسر الفقيرة والمؤسسات التعميمية 
 ألمناء لتحقيؽ أىداؼ المدرسة والمجتمع المحمي . المشاركة فى مجمس اآلباء وا 
  . توعية أولياء ألبنائيـ بأىمية التعميـ وضرورة احتراـ القائميف عمى العممية التعميمية 
  . متابعة األبناء ودعميـ خبلؿ مراحؿ التعميـ 
  . توعية األبناء بالقيـ التربوية والتعميمية لممجتمع 
 المجتمع المحمي : نقترح  وبالنسبة لغياب دور مؤسسات -5
 أف تشارؾ مؤسسات المجتمع المحمي فى توعية المجتمع بأىمية المشاركة فى دعـ       

 وتطوير التعميـ . 
  أف تساع المؤسسات األىمية الغير ربحية فى تقديـ برامج مجانية أو باشتراكات رمزية لدعـ

 كؿ مف المعمـ والمتعمـ والقيادات التعميمية . 
  النقابات والنوادى االجتماعية ندوات ومؤتمرات لتقديـ الدعـ والمقترحات لممشاركة أف تنظـ

 فى حؿ مشكبلت التعميـ . 
  . أف تقدـ المصانع والشركات فرص حقيقية لتدريب الطبلب 
  . أف تدعـ المصانع والشركات المحمية األنشطة الثقافية والرياضية لممدارس 
 6ؿ التعميمية والبرامج التعميمية وأدوات األنشطة التعميمية المساعدة فى إنتاج وتوفير الوسائ- 

 وبالنسبة لغياب دور اإلعبلـ : نقترح 
  توعية اإلعبلـ لممجتمع بأىمية المشاركة الفعالة فى تطوير التعميـ بدال  مف تركيزه عمى الوجو

 السئ لمعممية التعميمية . 
 و ماديا  ومعنويا  لمقياـ بدور ، بدال  مف وضع المعمـ فى مكانة الصحيح وتوجيو المجتمع لدعم

 اصطياد الخطاء والنماذج السيئة مف المعمميف . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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 إنتاج برامج ومسمسبلت وأفبلـ ومسرحيات لخدمة األىداؼ التعميمية والتعاوف مع وزارة  
 التربية والتعميـ . 

 . مناقشة مشكبلت التعميـ بواقعية وشفافية وتقديـ الحموؿ العممية لمشكبلتو  
  التعاوف مع القناة التعميمية والمراكز االستكشافية ومراكز التطوير والتكنولوجيا بوزارة التربية

 (80)والتعميـ وتقديـ الدعـ الكامؿ ليا فى ىذا المجاؿ 
ولتحقيق مشاركة مجتمعية فعالة فى التنمية المحمية يجب أن تتم المشاركة 

  -المجتمعية بما يمي:
 ـ البعض بشكؿ طوعى ، مف أجؿ إشباع احتياجاتيـ المشتركة تعاوف األفراد مع بعضي

 حسب األولويات . 
  . إرتباط المشاركة المجتمعية بخطة التغيير االجتماعي الشامؿ أو المحدود 
  اعتماد المشاركة عمي فيـ حاجات الواقع سواء مف جانب المشاركيف أنفسيـ ، أو مف جانب

 واضعى الخطة . 
  الحكومي مع الجيود األىمية . تضافر التوجيو والدعـ 
  . مكانات تغيره  االعتماد عمى القيادات المحمية ، ومدى استيعابيا لمواقع وا 
  اإلحساس بانتماء األفراد إلى المجتمع المحمي ، نتيجة التفاعؿ المتبادؿ بيف األفراد والظروؼ

 المجتمعية ومشكبلتيا . 
  تطوعية ، بدافع إيجابية التعبير عف انضماـ األفراد إلى الجمعيات األىمية كجمعيات

  (83)مشكبلت المجتمع ، وبذؿ الجيد فى العطاء مف أجؿ النيوض بالمجتمع . 
كما يمكف لممشاركة المجتمعية تنمية المجتمع المحمي مف خبلؿ االستفادة مف الطاقات 

ف أجؿ تحسيف البشرية لتتعاوف مع الجيود الحكومية نتيجة فيـ واقتناع وليس باإلجبار ، وذلؾ م
األحواؿ المعيشية والظروؼ االقتصادية ، وىذا يقـو عمى مجموعة مف القيـ والمبررات 
االجتماعية والحضارية ، فالتغيير السميـ ينبثؽ مف المجتمع وال يفرض عميو ، وىذا مف شأنو 

مع إثراء الحياة وتعميقيا وتجددىا ، مف خبلؿ تكامؿ وتفاعؿ مستمر بيف قوى المجتمع والمجت
قامة بناء اجتماعي  المحمي ، إسياما  فى تغيير األوضاع االجتماعية لتساير ظروؼ العصر ، وا 

  (84)تأتي منو عبلقات جديدة وقيـ مستحدثة تسمح بتحقيؽ المطالب والحاجات . 
 ويمكن تنمية المشاركة المجتمعية لممساىمة فى التنمية المحمية من خالل : 

 الجتماعية واالقتصادية والثقافية ( المختمفة . التعرؼ عمى ظروؼ المجتمع )ا 
  تبادؿ اآلراء مع أبناء المجتمع حوؿ )المعارؼ والميارات والمواقؼ والقيـ والعادات السائدة

 والمعززة أو المثبطة ( لمفيـو المشاركة المجتمعية . 
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 )حوؿ مفيـو  تعبئة المجتمع المحمي بػ )أفراده وجماعاتو( كافة مف خبلؿ )التوعية والتدريب
 المشاركة المجتمعية وأخميتو وأساليبو ومجاالتو.

  إعداد فرؽ عمؿ محمية متجانسة وفعالة ومؤىمة إلدارة )نشاطات ومشروعات( تنمية المجتمع
 (85)المحمي عمى أساس المشاركة المجتمعية واالعتماد عمى ) التعميـ والتدريب ( . 

 يف الكبار قائمة عمى أعماؿ المعمـ البرازيميإعداد برامج لتعميـ القراءة والكتابة لؤلمي        
       )باولو فيريري( ومنيج )كؿ فرد يدرس لفرد ( لتعميـ الكبار) القراءة والكتابة( والذي وضعو

 ) فرانؾ لوباؾ( . 
  تدريب مجموعات مف الشباب والمرأة ، إتباعا  ألعماؿ كتائب )سيروا ( فى ) بوتسوانا( والتى

 يؾ فاف ديسيرج( . وضعيا ) باتر 
   تطوير مشروعات األعماؿ المجتمعية السيما المشروعات التعاونية المعتمدة اعتمادا  جزئيا

          عمى أمثمة )جوسية ماريا أرزميندياريتا( ومؤسسات )موندواجوف( التعاونية فى منطقة
 )إقميـ بالسؾ( فى إسبانيا. 

 لرسمي ، اعتماد  عمى أعماؿ التعميـ المفتوح التى التعميـ التعويضي لمف فاتيـ نظاـ التعميـ ا
 كاف رائدىا )مايكؿ يونج( . 

  . )نشر تقنيات بديمة ، اعتمادا  عمى أعماؿ ) إي إؼ سوماخر 
 برامج تغذية القرية ومشروعات الزراعة المعمرة اعتمادا  عمى أعماؿ األسترالييف                   

 (86)) بيؿ مولينسوف وديفيد ىولمجريف( 
ومف القضايا الرئيسية التى يجب اتخاذ خطوات عممية نحوىا لتعزيز المشاركة 

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية ما يمي : 
 خمق فرص عمل تقميدية وغير تقميدية داخل وخارج المنزل لمفتيات والسيدات من خالل :  -2
  الدعـ الفنى والتدريب ، وتنمية مساعدة الفتاة والسيدة الريفية عمى إنشاء المشروعات وتمقي

عداد دراسات جدوى  ميارات المرأة المتعممة فى إدارة األعماؿ والتقديـ عمى قروض وا 
 والتسويؽ ، وتدريب الفتيات عمى استخداـ الكمبيوتر والتسويؽ اإللكتروني والصيانة . 

السياسية إعداد القائدات السياسيات الريفيات وحث المرأة الريفية عمى المشاركة  -1
 اإليجابية من خالل : 

قياـ منظمات المجتمع األىمي بإعداد الدورات التدريبية المتخصصة إلعداد القائدات  -
          السياسيات الريفيات البلتي ينويف ترشيح أنفسيف النتخابات المجالس المحمية 

 ومجمس النواب. 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المرأة . من خالل :  لصالح قضايامواجية أو استيعاب أصحاب السمطة المحمية  -3
استيعاب العمد والمشايخ فى العمؿ األىمي ألنو أفضؿ مف المواجية وىذا االستيعاب يتـ مف  -

خبلؿ توجو الجمعيات األىمية المحمية ليـ لمتعارؼ وتنسيؽ العمؿ المشترؾ ، ودعوتيـ 
مؿ لحضور ندوات وورش عمؿ أو إلقاء محاضرات داخؿ الجمعيات األىمية ، وعقد ورش الع

أو المجاف التدريبية معيـ ومع الشخصيات العامة فى مجتمع القرية لتوعيتيـ بأىمية مشاركة 
المرأة ودمجيا فى عممية التنمية ، وتوعيتيـ أف ممارسة الفتاة الريفية لمعمؿ االجتماعي أو 

 االقتصادي ليس ضد تقاليد القرية وعاداتيـ . 
معية الخاطئة خاصة بين رجال العائمة من أب نشر الوعى حول العادات والتقاليد المجت -4

 وأخ وزوج ... الخ من خالل : 
عقد الدورات التدريبية لؤلب واألخ والزوج لتوعيتيـ بأىمية مشاركة االبنة أو األخت أو  -

الزوجة ، وعقد ندوات التوعية داخؿ الجمعيات : األىمية المحمية ، وانتقاء نماذج مف أسر 
يا بحمبلت توعية فى زيادات منزلية ، وعمؿ زيارات لممدارس أىؿ القرية والنزوؿ إلي

 اإلعدادية والثانوية لتوعية الشباب صغير السف أيضا  . 
         تقديم الدعم النفسي لممرأة والفتاة حتى تشعر بالثقة وبكونيا ليا كيانيا المستقل . -5

 من خالل: 
لمرأة ثقتيا فى نفسيا وذلؾ مف خبلؿ التأكيد عمى أىمية التعميـ كأداة رئيسية الكتساب ا -

فصوؿ محو األمية ومف خبلؿ تشجيع الفتيات عمى عدـ التسرب مف المدارس ، وكذلؾ 
أكدت عمى ضرورة مقاومة الخطاب الذي يروج بصورة متدنية لوضع المرأة ، وعقد 

  (87)المحاضرات والندوات لتوعية المرأة . 
 ة المجتمعية ما يمي : ومن الحمول التى تعنى عمى نجاح المشارك

  . االعتراؼ باآلخر ومراعاة قوانيف وسنف االختبلؼ بيف الناس 
  . االحتراـ المتبادؿ ومراعاة أدبيات وأبجديات الحوار الفعاؿ 
  . استشعار المسئولية عف الديف والوطف 
  . نكار الذات  إثار المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة وا 
 حر والتقاطع . التعاوف والتكامؿ ال التنا 
  . البدء بالمتفؽ عميو وتحديد القواسـ المشتركة ، والتماس العذر فى المختمؼ فيو 
  . الرسائؿ اإليجابية لممجتمع بدال  مف الرسائؿ السمبية 
  . إحساف الظف بالمخالفيف مع الحذر مف مؤامرات الخائنيف 
  . االىتماـ بمعانى األمور والتخمي عف سفاسؼ األمور 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بالمحكمة والجداؿ الحسف ،والبعد عف الجدؿ المذمـو .  التحمي 
  . إفساح المجاؿ لمشباب والمرأة فى المشاركة المجتمعية 
  . ضرورة مقاومة اليأس والحذر مف اليزيمة النفسية 
  . كسر الحاجز النفسي بيف المصمحيف والمجتمع ، وضرورة الصبر عمى أذى الناس 
 يذه المشاركة وال تكف مجرد شعار أو إعبلف . ضرورة االتفاؽ عمى برامج عممية ل 
  . تحديد آليات التنسيؽ بيف ىذه الجيود المجتمعية وتوجيييا نحو اليدؼ 
  . البد مف الشجاعة فى اإلتفاؽ عمى عدـ اليروب مف تحمؿ تبعات العبلج 
  . مواجيو الحقائؽ واإلنصاؼ مف النفس والعمؿ عمى تصحيح األخطاء 
 الجميع تحرص عمى أف تجمع ال تفرؽ .  البد مف لغة خطاب مف 
  . التأكيد عمى قيمة اإلنسانية أو اآلدمية التى كرميا اإلسبلـ 
  . المشاركة لخدمة المجتمع كمو ال لخدمة فصؿ أو شخص أو اتجاه معيف 
  . مقاومة الصراع االجتماعي بيف الشرائح والعائبلت والمصالح 
 الواحد .  الحذر ممف يشعموف الفتف بيف أبناء الوطف 
  .دراسة الظواىر السمبية فى المجتمع والتعاوف بيف قوى المجتمع عمى عبلجيا 
  التأكيد عمى االلتزاـ بالقيـ المجمعية الثابتة كالحياء والعفة واالحتراـ ، والتخمؽ بكؿ الفضائؿ

 والتمسؾ بالكماالت ، وتجنب الرذائؿ والموبقات . 
 يف أبناء المجتمع . الحرص عمى التكافؿ المادى والمعنوى ب 
  . التأكيد عمى شيوع معانى الرحمة والحب واإليثار واإلحساف فى المجتمع 
  (88. )اإليجابية والمبادرة فى طرح الحموؿ والمبادرات القابمة لمتطبيؽ والتنفيذ 

 كما توجد حمول أخرى لتشجيع ودعم المشاركة المجمعية ىى : 
 دد مشترؾ مف قبؿ أفراد المجتمع المحمي ضرورة وجود رؤية واضحة مشتركة وىدؼ مح

 وتنظيماتو حوؿ ما يريدوف عممة وما ىى أىدافيـ فى التنمية الشاممة . 
  ضرورة اتخاذ بعض القرارات ذات األىمية فى تخطيط برامج التنمية المجتمعية تيدؼ إلى

نى تحديد طرؽ وأساليب الوصوؿ إلى األىداؼ مف خبلؿ الموارد المتاحة ،وضمف جدوؿ زم
 واضح لمجميع . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  تحديد الموارد الخفية التى يمكف أف تضيع عند اتخاذ قرارات فردية ال تقـو عمى مبدأ
الشمولية والتشاركية ، ألف الفرد الواحد يممؾ قدرا  مف المعارؼ والميارات والخبرات أقؿ بكثير 

وارده ووضع مما تممكو المجموعة مما يستمـز تقوية المجتمع المحمي وتنظيماتو وتحديد م
 استراتيجياتو عمى أسس تشاركية . 

  تشجيع االعتماد عمى الذات وأف يكوف ىذا المبدأ ىو التزاـ وتعيد لكؿ فرد مف أفراد المجتمع
المحمي وحؽ مف حقوقو ، مع التأكيد عمى أف كؿ مجتمع ميما كاف فقيرا  فيو يمتمؾ مورد 

نيا بالشكؿ األمثؿ ، مع األخذ باالعتبار أف كثيرة يمكف أف يقـو أفراده بتحديدىا واالستفادة م
 معظـ ىذه الموارد خفية وغير مستخدمة . 

  تقدير مبادرات المتطوعيف مف المجتمع بالتعريؼ بمساىماتيـ ميما كانت بسيطة أو محددة
 وتوفير الحوافز المادية والمعنوية المختمفة . 

 تـ تبنى الحموؿ مشكمة ما مرة واحدة إدراؾ أف المجتمع المحمي متغير وأنو مف المستحيؿ أف ي
 واستخداميا لمرات عديدة . 

  عدـ التقميؿ مف قدرات أفراد المجتمع المحمي مع إعطائيـ األدوات البلزمة لمواجيو
 المشكبلت والتحديات التى تعترضيـ . 

  . تقسيـ المواضيع المعقدة إلى أخرى أبسط وأصغر 
 ات العبلقة المباشرة بيـ . البدء باألمور التى تيـ الناس أنفسيـ وذ 
  . ال تقدـ أفكارؾ عمى أفكار المجتمع المحمي والحمولؾ  عمى حموليـ 
  مساعدة أفراد المجتمع المحمي عمى توسيع مدركاتيـ حوؿ الخيارات المتاحة ، مع توضيح

 ليـ النتائج المرتبطة بكؿ مف ىذه الخيارات . 
 تمكيف المجتمع ، وأخرى غير مباشرة تتـ  مف الضرورة تبيف أشكاؿ مف التدريب مباشرة فى

 (89)كجزء مف برامج وتدخبلت التنمية المجتمعية . 
 المحور الثاني : الخبرات الدولية فى مجال المشاركة 

 المجتمعية فى التعميم 
تيتـ معظـ دوؿ العالـ بالمشاركة المجتمعية ، لما ليا مف أىمية بالغة فى مجاؿ  

يد مف التجارب أف نظـ التعميـ فى جميع الدوؿ فى حاجة إلى دعـ التعميـ ، فقد أثبتت العد
ومساندة مف المجتمع بكامؿ فئاتو حتى تحقؽ أىدافيا ، ويأتى ىذا الدعـ أوال  مف أولياء األمور 
بيدؼ تحسيف جودة تعميـ أبنائيـ ،وثانيا مف المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وأجيزة 

ضبل  عف باقي فئات المجتمع ممف ليس ليـ أبناء فى المدارس ، اإلعبلـ الميتمو بالتعميـ ، ف
  -وفيما يمي عرض لتجارب مف المشاركة المجتمعية فى بعض الدوؿ وىى :



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 الواليات المتحدة األمريكية :  -2
عمى الرغـ مف التميز االقتصادي لمواليات المتحدة األمريكية ، وبموغ التعميـ مكانة  

حكومة أصبحت غير قادرة عمى التصدي إلصبلح التعميـ دوف مشاركة عالية فييا ، إال أف ال
  فعالة ومستمرة مف أفراد المجتمع ومؤسساتو وىيئاتو ووكاالتو ، وقد ظير ذلؾ بوضوح مف

والتى طالبت بضرورة المشاركة المجتمعية فى التعميـ  (92)( 0222)وثيقة استراتيجية التربية عاـ 
فرد وكؿ أسرة فى المجتمع وعميو يتوقؼ مستقبؿ األمة ، كما طالب باعتبار أف التعميـ يمس كؿ 

البعض بضرورة أف ترتبط المدارس أو تندمج فى مجتمعاتيا وتتصؿ باألسر مف أجؿ تحقيؽ 
 النجاح ليذه المدارس وأف تكوف قادرة عمى مواجية مشكبلتيا . 

من خالل وتأسيسا  عمى ما سبق أصبح ىناك جيودا  مستمرة لتحسين التعميم  
  -المشاركة المجتمعية تذكر منيا :

الذي يسعى لتحسيف التعميـ مف خبلؿ مشاركة األب والمجتمع  Kentuckyمشروع ) كنتكى(  -1
 (91)فى جيود نظامية متسعة . 

والذي يسعى أيضا  إلى إثراء  Montana( بوالية مونتانا Even Startمشروع )حتى تبدأ  -0
 روعات التعاونية باستخداـ المصادر التعميمية المتاحة. المشاركة المجتمعية مف خبلؿ المش

مشروع )برنامج اآلباء كشركاء فى العممية التعميمية ( فى مدرسة )أيتنفيؿ( االبتدائية والذي  -3
يسعى إلى التغمب عمى العزلة الجغرافية لآلباء فى المناطؽ الريفية بوالية )فرجينيا( عف 

تاحة فرصا  متنوعة لمشاركة اآلباء ، ويرى طريؽ تحسيف االتصاؿ بيف البيت والم درسة وا 
مديرو المدارس ومعمموىا أف مف أىـ مزايا البرنامج زيادة تحصيؿ الطبلب ، وزيادة معدؿ 
حضورىـ وانضباطيـ وتقديرىـ لذواتيـ ، ولقد قاـ المعمموف واآلباء فى ىذا البرنامج بعدد مف 

شجيع مشاركة اآلباء فى الفصؿ ، وزيادة األنشطة المصممة لتحسيف االتصاؿ باألسر ، وت
مشاركة اآلباء فى اتخاذ القرارات ، وتدعيـ التعمـ فى البيت ، وتحسيف ميارات اآلباء ، 
ولضماف حصوؿ األسر ايضا  عمى الخدمات التى يحتاجونيا ، ثـ مف خبلؿ البرنامج 

تماعية وتقع التنسيؽ مع عدد مف المنظمات المجتمعية الخاصة بالصحة والخدمات االج
مدرسة )أيتنفيؿ( االبتدائية فى مجتمع ريفى فى جنوب غرب والية )فرجينيا( األمريكية ، 
ويعانى المجتمع فى ىذه المنطقة مف البطالة والفقر ، كما أف ىذه المنطقة معزولة جغرافيا 

 عف الييئات االجتماعية الخدمية . 
بتطبيؽ بحوث  1991أيتنفيؿ( فى عاـ وإلزالة العوائؽ التى تعوؽ الشراكة قامت مدرسة )

العمؿ الخاصة بتدعيـ العبلقة بيف اآلباء والمعمميف فى أحد المراكز التعميمية فى )بوسطف( ونتج 
ويشتمؿ ىذا  1990 – 1991عف ىذه الشراكة تطوير المدرسة ليذا البرنامج فى العاـ الدراسي 

( ويعمؿ بو آباء متطوعوف ، وبرنامج البرنامج عمى مجموعة برامج فرعية مثؿ )شجرة التميفوف
 لمزيارات المنزلية ، ومركز األسرة . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ويكمف أحد أىـ العوائؽ التى واجيت مدرسة )أتينفيؿ( فى تطبيؽ برنامجيا فى عدـ  
وجود تميفونات لدى اآلباء ، وكذلؾ عدـ وجود وسائؿ مواصبلت كافية ، ولقد قاـ عدد مف اآلباء 

أو األحداث إما عف طريؽ إرساؿ خطابات ، أوشفييا ، كما قاـ  المتطوعيف بنشر المعمومات
المدير والمعمموف بتوفير وسائؿ مواصبلت لآلباء الذيف يصعب عمييـ الوصوؿ لممدرسة وذلؾ 

 لمساعدتيـ فى حضور االجتماعات . 
ويقـو المدير والمعمموف بعمؿ زيارات منزلية لآلباء الذيف ال يستطيعوف لسبب أو آلخر  

ور لممدرسة ، ويقـو المعمموف بيذه الزيارات المنزلية فى أوقات اإلجازات أو فى أوقات الحض
        مناسبة بحيث يكوف ىناؾ مف يقـو بدورىـ فى المدرسة ، ويقـو اآلباء المتطوعيف فى برنامج 

 لمدرسة . زيارة تقريبا  سنويا  لؤلسر التى ال تتفاعؿ إيجابيا مع ا 02) شجرة التميفونات ( بإجراء 
ويتـ توفير تميفونات فى الفصوؿ لكؿ المعمميف حتى يستطيعوا االتصاؿ باآلباء خبلؿ  

اليـو الدراسي وخاصة الذيف يتغيب أبنائيـ عف المدرسة أو إذا أساء أبنائيـ التصرؼ ، وكذلؾ 
ف إلببلغيـ عف مستوى تقدـ أبنائيـ ، كما أف ىناؾ وقتا  مخصصا  يوميا  يقـو فيو المتعممو 

 باالتصاؿ باآلباء أو مقابمتيـ . 
ويرتكز ىذا البرنامج أساسا  عمى االتصاؿ بيف األسر والمدارس وعمى تدريب كؿ مف  

اآلباء والعامميف بالمدرسة ، وفى برنامج شجرة التميفوف بمدرسة )اتينفيؿ( يقـو آباء متطوعوف 
باء المتطوعف خبلؿ ىذه أسرة فى نياية كؿ شير ، ويقـو اآل 05 – 02باالتصاؿ بحوالي مف 

االتصاالت بإببلغ اآلباء اآلخريف بجدوؿ أنشطة المدرسة لمشير المقبؿ ، ويتمقى اآلباء 
المتطوعوف فى برنامج شجرة التميفوف تدريبا  مف مدير المدرسة عمى المياقة فى الحديث فى 

 . التميفوف والتأكيد عمى السرية ، كما يتـ تدريبيـ عمى عمؿ زيارات منزلية 
كما تقدـ المدرسة لآلباء ورش عمؿ سبع مرات تقريبا  كؿ عاـ لمساعدتيـ عمى أف  

يكونوا المعمميف األوائؿ ألبنائيـ ، وىذه الورش تتضمف موضوعات مثؿ كيفية زيادة النمو المغوى 
لدى أطفاليـ وكيفية تعميـ أطفاليـ القراءة ، وكيفية مساعدتيـ ألبنائيـ فى الرياضيات ، وكيفية 
زيادة تقدير الطفؿ الذات وكيفية مساعدتيـ فى الواجبات المنزلية ، وتتـ ىذه الورش أثناء اليـو 
الدراسي ويقـو بالشرح فييا بشكؿ تطوعى المدير والمعمموف ، كما يتـ تشجيع اآلباء وتدريبيـ 
عمى التطوع لمساعدة المعمميف داخؿ الفصؿ واإلشراؼ عمى الطبلب فى حصص المكتبة أو 

 ( ولى أمر تقريبا  فى التدريب كؿ عاـ . 122اء الغذاء أو فى حصص الراحة ، ويشترؾ )أثن
كما يمثؿ ىذا البرنامج التزاما  أساسيا  مف قبؿ العامميف بالمدرسة والمجتمع لتحسيف  

تحصيؿ الطبلب عف طريؽ إعادة ىيكمو المدرسة لتدعيـ مشاركة ناجحة بيف المدرسة واألسرة ، 
خاصة بإعادة الييكمة : تقييـ حاجات األسر ، وتصميـ مركز األسرة ليعمؿ ومف الجيود ال

كأساس ألنشطة اآلباء المتطوعيف وتعظيـ مشاركة اآلباء فى اتخاذ القرارات ، حيث يشارؾ 
اآلباء فى كافة لجاف المدرسة ، بما فى ذلؾ لجاف بحوث العمؿ ، ولجاف تحسيف المدرسة ولجاف 

التى توجو اتخاذ القرارات ، وتخطط لمتحسيف المدرسي ، بيدؼ التخطيط وىذه المجاف ىى 
إصبلح المدرسة لصالح المجتمع ككؿ ، وكذلؾ يشارؾ اآلباء فى المجاف الفرعية ويناقشوف 

 موضوعات خاصة بالمنيج وتنمية العامميف والمبانى والتسييبلت والصحة والرفاىية . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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والراحة بيف المدرسة والبيت عممية مستمرة ويرى اآلباء والمعمموف أف عممية بناء الثقة  
ومركزة ، ففى بداية البرنامج كاف كثير مف اآلباء ال يثقوف فى المعمميف ، وكثير منيـ كانت 
لديو خبرات سيئة مع المدرسة ، وكاف نتيجة ذلؾ أف قامت المدرسة ببناء مشاركات جديدة مع 

تاحة العوف التعميمي الذي يحتاجونو ،  وحصؿ كثير مف اآلباء الذيف اشتركوا فى اآلباء ، وا 
فصوؿ تعميـ الكبار بالمدرسة عمى ) شيادة التنمية التعميمية العامة بعد استكماليـ لتعميميـ 

 والتحاقيـ بكميات تقدـ برامج تستغرؽ أربع سنوات ( . 
وفى ىذا الشأف لعب منسؽ اآلباء والذي يعد دوره مف أىـ األدوار فى تحقيؽ المشاركة  

ف اآلباء والمدرسة ، وىذا الدور ميـ لتقميؿ الفجوة بيف المدرسة واألسرة ، وبناء الثقة بيف بي
 المعمميف واآلباء . 

وكاف ليذا البرنامج دالئؿ لمنجاح حيث تزايدت مشاركة اآلباء فى المدرسة منذ بدء  
ساعة عاـ  0222البرنامج تزايدا  كبيرا  ، حيث زاد عدد ساعات تطوع اآلباء فى المدرسة مف 

( ولى أمر فى البرنامج عاـ 122كذلؾ شارؾ ) 95/1996ساعة عاـ  7222إلى  91/1990
  (90)وىو نصؼ عدد األسر تقريبا  فى المدرسة فى التدريب السنوي التطوعي .  95/1996

ويمكف القوؿ أف ىذه المشاريع أو البرامج تتميز بالعديد مف المميزات منيا . كما  
       )يوتاه( فى والية )يوناه( ومدرسة )ايتنفيؿ( فى جنوب غرب واليةيحدث فى مدارس 

 )فرجينا( وىى :
  ، مشاركة اآلباء فى تعميـ األبناء وبرامج الكبار 
  .استخداـ االستراتيجيات التعاونية حتى يكوف منيج الدراسة ممتدا  فيما وراء جدرانيا وحدودىا 
 برات تعمـ داخؿ المنزؿ . الجيود البناءة مف جانب اآلباء إليجاد خ 
  .الزيارات المنزلية بواسطة المدير والمعمميف لتسييؿ التواصؿ والتفاعؿ بيف المنزؿ والمدرسة 
  . تدخؿ األباء ورجاؿ األعماؿ والمواطنيف فيما يحدث داخؿ الفصؿ 
  . برامج التدريب الصيفى لكؿ مف اآلباء واألطفاؿ 
  فيو . التعمـ المستمد مف المجتمع وما يدور 
  . استخداـ المدرسة فى األنشطة المجتمعية 
  إف اشتراؾ اآلباء فى العممية التعميمية يجعؿ األبناء يحاولوف ويعمموف بجد اكثر لتحقيؽ

  (93)المزيد مف اإلنجاز فى المدرسة وىذا يؤكد أىمية المشاركة المجتمعية فى التعميـ . 
           والذي أطمؽ عمية  0222وف( عاـ برنامج الرئيس األمريكي األسبؽ )بيؿ كمينت -4

)فرص عمى خط الحياة لمراغبيف فى العمؿ( ، حيث قاؿ عند تقديمة ليذا المشروع ، نحف 
 بحاجة إلي التأكيد عمى إعداد أبنائنا لمعالـ االقتصادي الجديد . 
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مميوف  003وىذا البرنامج عبارة عف منحة أو ىبة تقدـ لمحدودى الدخؿ وتقدر بػ  
والر كمنحة لمتعميـ والتدريب واليدؼ مف ىذه المنحة ىو إدخاؿ أفراد المجتمع إلى المؤسسات د

 (94)التعميمية وتزويدىـ بخبرة المجتمع فى المشروعات المجتمعية . 
( كانت ىناؾ مطالبة بضرورة 0222وفى وثيقة إستراتيجية التربية األمريكية عاـ ) 

مى اعتبار أف التعميـ ييتـ بو جميع أفراد المجتمع وعميو المشاركة المجتمعية فى التعميـ ، ع
يتوقؼ مستقبؿ األمة ، وأف المدارس لكى تنجح وتتمكف مف مواجية مشكبلتيا ، فعمييا أف 

 (95)تندمج فى مجتمعيا وأف ترتبط باألسر فى المجتمع . 
 المكسيك  -1

مى بعد أن تحول النظام التعميمي فى المكسيك إلى نظام ال مركزي ع
 مستوى الواليات ، فقد 

 أدى ىذا إلى حدوث تطور تجاه زيادة استقبلليو المدارس القائـ عمى المشاركة المجتمعية . 
         وترتيب عمى ذلؾ أف توالت مشروعات المشاركة المجتمعية التى تيدؼ إلى  

ية ، ومف ىذه تحسيف األداء المدرسي ، وزيادة قدرة المدارس عمى التخطيط ألنشطتيا األكاديم
 المشروعات : 

مشروع )مدارس الجودة( والذي بدأ فى مدارس المدف فقط والتى تطوعت لممشاركة فى  .1
برنامج تحسيف المدرسة ،حيث يقـو فريؽ المدرسة بتصميـ مشروعات المدرسة بمشاركة 

توفير المجتمع الذي يقـو بتقديـ الدعـ المالي بيدؼ تحسيف وتوسيع البينية التحتية لممدرسة و 
األجيزة والمعدات والمواد التعميمية ، كما يتـ تدعيميا أثناء العممية التعميمية ثـ تقييميا فى 

 نياية العاـ الدراسي . 
برنامج )الفرص فى المكسيؾ( والذي ييدؼ إلى مكافحة الفقر ومساعدة األسر الفقيرة فى  .0

ىى )تحسيف التعميـ فى  المناطؽ الريفية والمدف وذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى ثبلثة محاور
المدارس، والصحة والعبلج ،والتغذية ( ، وقد تـ تغيير الدعـ العينى الذي كاف معموؿ بو 

إلى دعـ نقدى ، والتركيز عمى دور المرأة فى المنزؿ لمساندة األسرة  1972حتى عاـ 
إلى األسر ومساعدة المدرسة فى رعاية أبنائيا تعميميا وصحيا  ، وتقديـ التحويبلت النقدية 

بشرط أف تكوف أطفاليا فى المدارس وعدـ انقطاعيـ عنيا وترددىـ عمى العيادات الصحية 
 فى المدارس . 

                       أكثر مف 0227وقد بمغ عدد األسر المستفيدة مف ىذا النظاـ حتى عاـ 
مف الموازنة  مميوف مواطف ( ويحصؿ ىذا البرنامج عمى تمويؿ 05مبلييف أسرة ( تضـ )  5)

% والباقى مف مساىمات المجتمع المحمي ، ويمنح 46.5االتحادية السنوية لممكسيؾ بنسبة 
برنامج )الفرص( األبوييف لؤلطفاؿ المقيديف فى المدارس حتى يستمروا فى مدارسيـ وال يخرجوف 

  (96)مف مدارسيـ لمعمؿ . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ميف فى إدارة المدرسة ، ودوره مشروع إصبلح المناىج وىذا المشروع يشمؿ عمى دورة لممعم .3
 عمى مستوى جميع الواليات لنظاـ المدارس التى تطبؽ المشاركة المجتمعية .

إف ىذه المشاريع والبرامج تخضع لنظاـ تقويـ خارجي فى ضوء معايير قومية لمتعميـ مف 
ب قبؿ مؤسسات خاصة لمتقويـ ، والتقييـ الذاتي لممؤسسات التعميمية وتقييـ تحصيؿ الطبل

عبلـ المجتمع المحمي بنتائج التقييـ .   (97)وا 
 البرازيل :  -3

تجسدت المشاركة المجتمعية فى البرازيؿ فيما يسمى )ببرنامج الصناديؽ االجتماعية 
 لدعـ األسر الفقيرة( . 

مميوف فرد ، مف  45مميوف أسرة تضـ ما يزيد عمى  11.5ىذا البرنامج يغطى نحو  
رساؿ أبنائيا إلى المدرسة ومتابعتيـ فى خبلؿ تقديـ دعـ نقدى لؤل سرة لتحسيف أحواليا وا 

 % مف إجمالي األياـ الدراسية . 85مدارسيـ وأف تكوف نسبة حضورىـ إلى المدرسة ال تقؿ عف 
  برنامج التغذية المدرسية : وفى ىذا البرنامج تقـو الحكومة بتقديـ تغذية مدرسية لمتبلميذ فى

مميوف طفؿ وتقدـ التغذية  37الفقيرة وىذا البرنامج يغطى نحو سنة مف أبناء األسر  15سف 
يـو مف العاـ الدراسي عمى أف يتـ حضور أولياء األمور إلى المدارس لمتابعة  022لمدة 

  (98)أبنائيـ ومشاركة المدرسة فى اإلشراؼ عمييـ وتحسيف مستوياتيـ . 
 توفير مصاريؼ التعميـ لؤلسر  برنامج توفير مصاريؼ التعميـ ، ويعمؿ ىذا البرنامج عمى

الفقيرة ومحدودة الدخؿ ، حيث يتـ إعطاء منحة دراسية لعائؿ األسرة أو الزوجة فى مقابؿ 
تعدىا بإرساؿ األطفاؿ ) وخاصة البنات( لممدرسة ، وعدـ تشغيؿ أطفاليـ ، وأف يقـو عائؿ 

ئيـ وعدـ تسربيـ مف األسرة أو الزوجة بزيارة المدرسة وتوطيد العبلقة معيا لمتابعة أبنا
المدرسة ، وتقـو المدرسة بعمؿ دورات تدريبيـ ليـ لمشاركتيـ المدرسة فى تقييـ أبنائيـ ، 

 ( 99)وأف تكوف الزيارات مستمرة مع المدرسة . 
  المدرسة الجديدة ( مشروعEsckela Nuevo ىذا المشروع تـ تحت إشراؼ )                   

لتقديـ الدعـ المادى لمبدء فى تنفيذه ، وىو عبارة عف نموذج  ) اليونسكو والبنؾ الدولي (
 تعميمي غير حكومي لمتعميـ االبتدائي فى الريؼ . 

والمدرسة الجديدة تتمتع بنظاـ متكامؿ يجمع بيف أربعة ىى : المنيج الدراسي ، 
ابطة فييا والتدريب ، والعنصر اإلداري ، ومشاركة المجتمع المحمي ، وىذه العناصر األربعة متر 

بينيا مما يعطى لممدرسة تماسكيا ، وىذا النموذج يعتمد عمى البلمركزية ويولي أىمية كبرى 
لمجمس التبلميذ ، وىو ىيئة تنظيمية لممتعمميف ييدؼ إلى إشراكيـ فى إدارة المدرسة وتعويدىـ 

 والديمقراطية وعمى اتخاذ القرارات والعمؿ ضمف فريؽ. عمى الحياة المدنية ،
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كد مشروع المدرسة الجديدة عمى المشاركة المجتمعية مف خبلؿ جعؿ المدرسة مركز ويؤ  
معمومات ومكاف تبلحـ المجتمع المحمي ، فالعبلقة بينيـ متبادلة ، فاألىؿ والمجتمع يشاركوف 
فى األنشطة المدرسية ، والمدرسة تقترح وسائؿ لمتنمية المحمية وتحسيف ظروؼ المعيشة ، كما 

 (122)درسة وأماكف األنشطة بيا مفتوحة دائما  ألعضاء المجمس المحمي . أف مكتبة الم
 اليند -4

اليند مف الدوؿ النامية التى تتشابو ظروفيا مع مصر  وقد اتخذت الحكومة اليندية  
 بعض السياسات لممشاركة المجتمعية والتى تمثمت فيما يمي : 

شروع بنؾ الفقراء لمساعدة النساء عمى مشروع )بنؾ الفقراء( وقد أنشأت الحكومة اليندية م -
إقامة مشروعات صغيرة مربحو ومساعدة أطفاليف عمى الذىاب لممدرسة ، ثـ قامت بإنشاء 
)بنكا خاصا ( ومشروع لمضماف االجتماعي ، ويقدـ البنؾ قروض ومساعدات لؤلسر الفقيرة 

لزيارات المتكررة التى لتعميـ أبنائيـ والحاقيـ بالمدارس ومتابعتيـ فى المدارس عف طريؽ ا
حددتيا المدارس ليـ ، وقدمت بعض المزايا النقدية لؤلسر التى تحدد أطفاليا باثنيف أو ثبلثة 

  (121)وتمحقيـ فى المدارس اليندية ، وخاصة فى الريؼ . 
مشروع )إنشاء مدارس المجتمع ( وىذا المشروع جاء استجابة لطمب المجتمع نحو زيادة  -

يجاد حموؿ لبعض المشكبلت التى تواجو التعميـ فى اليند ومنيامدخبلت التعميـ ،           وا 
) عدـ وجود ارتباط بيف المنزؿ والمدرسة ، وارتفاع معدالت التسرب والرسوب فى المدارس 

  (120)اليندية وانخفاض مستوى اإلنجاز لدى الطبلب فى المدارس . 
بعمؿ الئحة توضح القواعد والشروط واستجابة لذلؾ قامت ىيئة تكامؿ التنمية القبمية 

 البلزمة إلنشاء ىذه المدارس وظروؼ نشأتيا وىى : 
أف يوجد المجتمع الذى ستنشأ فيو المدرسة فى مكاف بعيد وال يكوف بيذا المجتمع أو بالقرى  -

 القريبة منو مدرسة . 
تاج إليو المجتمع ىو المسؤؿ عف توفير مكاف لممدرسة ، وعادة ما يوفر أىؿ القرية ما تح -

 المدرسة مف الخامات المحمية ، ويوفر الموارد البشرية مف عمالة المجتمع . 
        أف يساىـ األب واألـ بمبمغ ثابت صغير لكؿ طفؿ فى كؿ شير مف المساعدات التى  -

ذا تعذر دفع مبالغ  تقدـ ليـ مف )بنؾ الفقراء( أو البنوؾ الخاصة مقابؿ مرتب المعمـ ، وا 
ائيـ عمى أف يقوموا بالتبرع ببعض المواد العينية مف منتجاتيـ المحمية الموسمية مالية يتـ إعف

 كالتمر والشاي . 
يقـو أىؿ المجتمع )القرية( بإدارة المدرسة واختيار المعمميف مف الشباب المتعمميف بالقرية مف  -

 خبلؿ تشكيؿ لجنة تعميـ القرية . 
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 د المدرسةتم كماالتدريس، بية لممعمميف عمى طرؽدريالقبمية دورات ت تكامؿ التنمية تنظـ ىيئة -
 القراءة والكتابة ، والمبلبس .  ومواد ،والوسائؿ التعميمية ومواد المعب، ،المادية باإلمكانيات

زيادة التعاوف بيف الجيود الحكومية مف خبلؿ ما يسمى ) منسؽ المجتمع ( وبيف لجنة تعميـ  -
مف متخصص فى الزراعة ، ميندس ، طبيب ،  القرية وتشمؿ فريقا  مف المؤىميف يتكوف

ممرضة ، مجموعة مف العماؿ ممف ليـ صمة وثيقة بالقرية ، ويتـ اختيارىـ بواسطة أعضاء 
مدرسة ( مف  02 – 15المجتمع ، وينحصر عمؿ منسؽ المجتمع فى سمسمة مكونة مف ) 

  (123)المدارس التى تعانى مف نقص فى اإلمكانيات . 
 ماليزيا  -5

زيا مف الدوؿ النامية التى تتشابو ظروفيا مع مصر ، وقد كاف لمتجربة الماليزية مالي
 أىميتيا فى مجاؿ المشاركة المجتمعية ودعـ العبلقة بيف المجتمع والمدرسة عمى النحو التالي : 

مشروع المناىج واألنشطة : فيناؾ بعض المواد التى يتـ تدريسيا لكؿ الماليزيف ، وبالتالي  -
المواد تساعد عمى توحيد جميع السكاف ،وىناؾ بعض المواد الدراسية واألنشطة فإف ىذه 

المصاحبة لممنيج التى تتبلئـ مع حاجة المجتمع ويتـ مراجعة المناىج دائما  مف بعض فئات 
المجتمع كرجاؿ األعماؿ وأولياء األمور وبعض أفراد مف الواليات التى تتكوف منيا ماليزيا ، 

 منيج بالميارات الحياتية التى يحددىا أعضاء المجتمع . كما يتـ تضميف ال
تدريب بعض فئات المجتمع عمى الكمبيوتر مف خبلؿ البرامج التدريبية التى تقدـ ليـ والتى  -

 تساعدىـ عمى نحو أميتيـ الكمبيوترية . 
قامة فييا مركز مصادر تعميمية ويتـ تزويده بالكتب الدراسية  - اختيار إحدى المدارس وا 

جيزة الحديثة بحيث تعد ىذه المدرسة بما فييا مركز مصادر التعمـ بؤرة إشعاع لما حوليا واأل
 مف المدارس والمناطؽ . 

 ىناؾ لجاف لتنمية المجتمع المحمي يتـ تشكيميا مف أعضاء المدرسة والمجتمع .  -
 مشروع مجالس اآلباء والمعمميف : وىى تدار مف خبلؿ العبلقات العامة وتعتبر مف أىـ -

 اآلليات التى يتـ مف خبلليا تحقيؽ المشاركة بيف المدرسة والمجتمع لتميزىا باآلتي :
   . أف مستويات التعامؿ والتفاعؿ بيف المجتمع والمدرسة متعددة 
  .  إعبلـ المجتمع عف مشكبلت المدرسة إعبلما  كامبل 
  . تدعيـ األنشطة المدرسية التى تساىـ فى تربية الطفؿ 
  مشكبلت التبلميذ . العمؿ عمى حؿ 
  .  المساىمة فى األنشطة التربوية لممعمميف ودعميـ ثقافيا 
  . دعـ التقارب بيف القيادة السياسية فى المجتمع وبيف المدرسة 
  كسابيـ ميارات التعميـ والتعمـ والميارات دعـ األنشطة التربوية بيف التبلميذ وتنمية دافعيتيـ وا 

 الحياتية . 
 اعدتو لممدرسة يحقؽ االستثمار األمثؿ إلمكاناتو المتاحة . تشجيع المجتمع ومس 
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ويبلحظ تنوع مجمس اآلباء والمعمميف وانتشارىا عمى جميع المستويات ، فيناؾ مجالس 
عمى مستوى األحياء ، ومجالس عمى مستوى المدارس ، كما يتـ اختيار بعض المدارس كمراكز 

طة فى المدارس ، وىذه األنشطة تساعد عمى إعبلمية كما أف ىذه المجالس تجرى بعض األنش
 التواصؿ مع المجتمع ومؤسساتو . 

ويساىم )رجال األعمال( فى ماليزيا فى دعم المدارس دعما  كبيرا  عمى 
 النحو التالي : 

عادة النظر فى بعض المواد الدراسية بحيث تكوف المناىج متواءمة  - دعـ التغذية الراجعة وا 
 مع حاجة المجتمع . 

 اركة فى توضيح بعض الميارات المطموب تضمينيا فى محتوى المناىج . المش -
 تقديـ دعـ مادى لممدارس بطريقة غير مباشرة كطمب برامج تدريب لمعامميف لدييـ .  -

ومما ىو جدير بالذكر أف تعامؿ رجاؿ األعماؿ وطرح أفكارىـ يتـ مف خبلؿ عرض 
تتولي تنفيذ ىذه األفكار ، وذلؾ لمراعاة  آرائيـ عمى المجاف المتخصصة وىذه المجاف ىى التى

 (124)اإلبعاد الفنية المطموبة عند التطوير . 
نتاجية   ولما كاف ىدؼ التعميـ فى ماليزيا ىو إعداد المواطنيف بصورة أكثر ديناميكية وا 

نسانية لمواجية تحديات العصر ، فقد تميزت ماليزيا بالتخطيط والعمؿ الدءوب لكؿ ما مف  وا 
 نيوض بالتعميـ . شأنو ال

أمبل  أف تصبح ماليزيا  0202وقد وضعت خطة )شالة( لمنيوض بالتعميـ حتى عاـ  
إحدى الدوؿ المتقدمة ، واعتبرت أف تأسيس نظاـ تعميمي قوي يتطمب دعـ المجتمع كاألسرة 

 ومؤسسات المجتمع المحيط . 
مدرسة مسئولية ولما كانت ماليزيا إحدى الدوؿ الصناعية ، فقد أوجب ذلؾ عمى ال 

  الربط بيف التعميـ المدرسي وسوؽ العمؿ لتكوف مخرجات التعميـ أكثر تكيفا  مع حاجات
  (125.)المجتمع المحمي

ولممدارس الثانوية فى ماليزيا جيود فى تعميؽ دور المشاركة المجتمعية مع المجتمع  
ساعدة الطمبة المحمي ، حيث تنسؽ المدرسة الثانوية مع أقرب مصنع مجاور ، بيدؼ م

بمؤسسات القطاع الخاص لممشاركة فى تقديـ برامج التعميـ المينى ، ويقـو عدد مف الشركات 
والمصانع بتنظيـ برامج تدريبية لتطوير ميارات الطمبة ، كما تسمح المدارس الثانوية لمؤسسات 

 المجتمع باالستفادة مف مرافؽ وتجييزات المدرسة . 
       ت الحكومية مف خبلؿ تشكيؿ لجانا  صحية تشرؼ كما تشارؾ المدارس المؤسسا

       التدريس والطبلب عمييا وزارة الصحة ، ويترأس المجنة مدير المدرسة وأعضاء مف ىيئة
 . وأولياء األمور
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فى مجاالت االتصاالت  ومف ناحية أخرى وتوافقا مع الثورة التقنية الحديثة 
لمدارس الحكومية نحو التحديث فيما يعرؼ حاليا  ، تشجع الحكومة الماليزية اوالمعمومات

بمصطمح )المدرسة الذكية( التى قاـ بتطوير فكرتيا وزير التربية والتعميـ الماليزي ) تاف واف 
وقد تـ تطبيقيا فى جميع المدارس الماليزية ، والتى تعتمد فكرتيا عمى  1996محمد ( عاـ 

ونيا بيف المدرسة واألسرة ، وجميع مؤسسات المجتمع استخداـ التكنولوجيا الحديثة لمتواصؿ الكتر 
  (126)بما يسيؿ التفاعؿ بيف المدرسة والمجتمع المحيط بيا . 

كما يقـو اإلعبلـ فى ماليزيا بدور ميـ يساعد عمى دعـ العممية التربوية فى المدارس 
 ويساىـ فى تحسينيا مف خبلؿ : 

 عرض الحقائؽ كاممة بحيث يتـ مشاركة الجميع فى صنع القرار .  -
 تييأة الرأي العاـ لتقبؿ عمميات التعديؿ والتطوير .  -
         إقناع المدرسة واألسرة والمجتمع )الجميع( بأىمية المشاركة المجتمعية عمى كافة  -

 األطراؼ والمستويات . 
 ر الدائـ لمخطط التربوية . يدعـ التغذية الراجعة التى تساىـ فى التطوي -
 تقديـ البرامج التربوية المرئية والمسموعة .  -
 تقديـ النشرات التربوية لممجتمع .  -

وتأسيسا  عمى ما سبؽ تبيف لنا أىمية التجربة الماليزية فى دعـ العبلقة بيف المجتمع 
 والمؤسسات التعميمية ومما ساعدىا عمى ذلؾ ىو : 

بل يوجد نمط واحد مف المدارس ، فيناؾ المدارس اإلسبلمية والتى تنوع المدارس فى ماليزيا ف -1
تشبو المدارس األزىرية فى مصر ، وىناؾ مدارس تقـو بتدريس الديانات األخرى ، ومدارس 
مينية ، ومدارس بولتكتيكية . ومدارس المتفوقيف ، ويزداد عدد المدارس اإلسبلمية فى 

 % 95مسمميف فييا تبمغ منطقة )توريتجانو ( ألف نسبة السكاف ال
مرونة المناىج المساعدة ، فمف حؽ المعمـ أف يحدد بعض المحتويات التى تتناسب مع  -0

البيئة التى يتعمـ فييا ، كما أف مف حؽ كؿ والية مف الواليات الماليزية أف يكوف ليا مواردىا 
وحياة البيئة  والتصرؼ فى ىذه الموارد حسب حاجتيا وظروفيا ، وبذلؾ ترتبط المدارس بواقع

 الموجودة بيا . 
محاكاة الطبلب لمواقع ، فطالب التعميـ الثانوي المينى عميو أف يرتدى المبلبس التى سوؼ  -3

        يرتدييا فى بيئة العمؿ بعد تخرجو ، ويتعمـ فى ورشة المدرسة التى تشبو ما ىو موجود
        درب عمييا الطبلب فى المصانع والشركات ، ويقدـ رجاؿ األعماؿ بعض منتجاتيـ ليت

 فى المدرسة . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
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 استراليا  -6
مميوف كـ تقريبا  ، وعدد السكاف  4.6تتميز استراليا بمساحتيا الشاسعة التى تبمغ  

مميوف نسمة ، ويتـ المواءمة بيف أولويات المجتمع االسترالي واالستجابة لحاجات  18.3
ختمفة كالمدارس والجامعات ومؤسسات الواليات الخاصة مف خبلؿ المؤسسات التربوية الم

 التدريب والمراكز التربوية لممجتمع . 
وتعد استراليا مف الدوؿ المتقدمة التى تتميز بجودة نظاميا التعميمي ، إذ ي عد األسموب  

األسترالي فى التعميـ والتدريب المينى معترؼ بو اآلف كواحد مف أفضؿ األساليب وأكثرىا ابتكارا  
  (127) فى العالـ .
ويرجع ذلؾ عمى أف نظاـ الحكـ فى استراليا أنشئ عمى الطراز الديمقراطي الميبرالي ،  

          كما أف الممارسات والييئات الحكومية االسترالية المبنية عمى قيـ التسامح الدينى ،
ىذه  بروتعت ذج البريطاني واألمريكي ،وحرية التعبير والتجمعات وسيادة القانوف ، تعكس النمو 

  (128)الممارسات استرالية بحتو فى ذات الوقت . 
وقد اتسـ نظاـ التعميـ فى أستراليا بالميؿ نحو مركزية السمطة والبيروقراطية فى اتخاذ  

ـ( ميؿ إلى األنماط المركزية 1789القرارات ، فمقد أظير التعميـ االسترالي منذ بدايتو عاـ )
ولقد كانت معظـ الواليات والمقاطعات االسترالية نماذج  (129)والبيروقراطية فى إدارة المدرسة ، 

وظؿ التعميـ العاـ فى استراليا مركزيا متشددا  حتى صدور تقرير  (112)بيروقراطية مركزية . 
، الذي أكد عمى ضرورة تقميؿ الرقابة المركزية عمى العمميات  1973( عاـ  Karmel)كارميؿ 

ة ضمانا  لفاعمية وعدالة التعميـ المدرسي ، ولقد أوصى ىذا واألنشطة التى تتـ داخؿ المدرس
التقرير بضرورة مشاركة أولياء األمور والمعمميف فى صنع واتخاذ القرارات التعميمية لكونيـ 
األقرب إلى المدرسة واألقدر عمى صيانة السياسات وتنفيذىا بكفاءة وفعالية أكبر مف السمطات 

 (111)درسة . المركزية البعيدة عف موقع الم
( رائد التوجو البلمركزى واإلدارة الذاتية لممدرسة 1973وبالتالي يعتبر تقرير )كارميؿ  

فى استراليا مف خبلؿ دعوتو إلى إشراؾ المعمميف وأوليات األمور وأعضاء المجتمع المحمي فى 
بلعتماد عمى عممية صنع واتخاذ القرار التعميمي بالمدرسة ، إلى جانب إتاحة الفرصة لممدرسة ل
 نفسيا فى إدارة المدرسة وتسيير أمورىا دوف المجوء إلى سمطات التعميـ المركزية . 

ومنذ منتصؼ السبعينات ، اتجيت بعض أنظمة التعميـ فى استراليا ، نحو مفيوـ  
جديد مف ال مركزية التعميـ إلي المستويات اإلقميمية مع تداوؿ السمطة عمى مستوى المدرسة 

 المجتمعية فى إدارة المدرسة . والمشاركة 
ولقد امتدت إصبلحات اإلدارة المدرسية خبلؿ ثبلثة عقود مف سياسة )الكومنولث(  

وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ فاعمية وجودة ومساواة أكثر فى النظاـ المدرسي ، حيث تتيح اإلدارة 
ذ السياسات المدرسية ىناؾ فرصة أكبر لؤلفراد المتصميف بالمدرسة عف قرب مف صياغة وتنفي

 بكفاءة وفاعمية مقارنة بالسمطة المركزية . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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دارتو مسئولية الواليات الستة التى تتكوف منيا   وطبقا  لمدستور االسترالي يعد التعميـ وا 
  New South Walesنيوساوث ويكز  -Queensland  0كوينزالند  -1استراليا ) وىى : " 

    South Australiaجنوب استراليا  -Tasmania  5تاسمانيا  -Vectoria  4فيكتوريا  -3
" ، ووزراء التعميـ فى ىذه الواليات ليـ السيطرة  Western Australiaاستراليا الغربية  -6

دارتو ، إال أف حكومة الكومنولث تقـو بدور ميـ جدا  عمى  والمسئولية الكاممة عمى التعميـ وا 
عامة لمسياسة التعميمية ، ووضع األىداؼ العامة المستوى القومي ، فيما يتعمؽ بتحديد المبلمح ال

والتخطيط مف أجؿ الوصوؿ إلى جودة وكفاءة التعميـ مف خبلؿ وضع المعايير الوطنية لمحكـ 
عمى جودة المعمميف ومدير المدرسة وتوفير المصادر واإلمكانيات البلزمة لموصوؿ إلى جودة 

لتعميـ لتحسيف الخدمات التعميمية ، حيث وصؿ التعميـ ، كما تقـو الحكومة االسترالية بتمويؿ ا
 .  0222بميوف دوالر عاـ  0تمويؿ حكومة الكومنولث لمتعميـ الحكومي حوالي 

وفى جميع الواليات االسترالية يوجد تفويض واضح مف جانب السمطات الوزارية  
طرؽ  المركزية إلى المدارس ذاتيا ، بحيث تشارؾ مشاركة كاممة فى قيد الطبلب وتحديد

التدريس والتقويـ وعبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي ، وتتحمؿ ىذه الواليات الجزء األكبر فى 
% 42% مف االنفاقات المالية العامة عمى المدارس ، و62تمويؿ التعميـ الحكومي حيث تقدـ 

 . (110)مف الحكومة الفيدرالية 
مة إدارة التعميـ واإلشراؼ ولتقوية العبلقة بيف المجتمع المحمي والمدرسة أصبحت مي 

عميو فى استراليا عمى مستوى الوالية ، ويتكوف مف الييئات والشخصيات مثؿ حاكـ الوالية ، 
ورئيس مجمس الوزراء بالوالية ، وبرلماف الوالية ، ووزارة التعميـ فى الوالية ، أما عمى المستوى 

كتب اإلقميمي لمتعميـ ( والذي يتعاوف مع المحمي فيقـو بمسئولية إدارة التعميـ ما يعرؼ باسـ ) الم
المدارس إلنجاز أىداؼ الحكومة ، كما يمد المدارس بالمناىج ووسائؿ إراحة الطبلب ، 
والموظفيف ، كما يقـو بدعـ المدارس لتطبيؽ برامج جديدة تؤدى إلى كفاءتيا التعميمية ، ويشترؾ 

ض األجيزة والمجاف والمجالس المدرسة فى إدارة المدرسة االسترالية وتنظيـ العمؿ بيا مع بع
ومثؿ مدير المدرسة ولجنة المدرسة ومجمس المدرسة . واتحاد أولياء األمور والمواطنيف ومجمس 

  (113)ممثمي الطبلب . 
ولتقوية العبلقة بيف المجتمع والمدرسة أيضا  جاءت مبادرة والية )فيكتوريا( فى  

رس المستقبؿ( والتى قامت عمى أساس االعتقاد بأف التسعينات مف القرف الماضي بإنشاء )مدا
المدارس ىى أفضؿ مكاف التخاذ القرارات المتعمقة باختيار ىيئيا التدريسية ، ىى أفضؿ مكاف 
التخاذ القرارات المتعمقة باختيار ىيئتيا التدريسية وتحديد أولويات صرؼ الميزانية وتحديد 

احتياجات الطبلب ، وتشجيع اآلباء عمى المشاركة فى  الترتيبات التنظيمية التى مف شأنيا تمبية
تعميـ أبنائيـ ،ووضع آليات تساعد التبلميذ عمى التكييؼ مع المجتمع المحمي ومواجيو المستقبؿ 

وقد سيطرت ىذه  ومتطمباتو ووضع آليات لتحسيف تقدـ التبلميذ وفقا  لممعايير المتفؽ عمييا ،
ة ووجب عميا تقديـ تقارير سنوية وخضعت لممراجعة كؿ % مف ميزانية المدرس92المدارس عمى 

  (114)ثبلث سنوات ، وطمب منيا اف تقـو بإعداد ميثاؽ لكؿ مدرسة والطبيعة المميزة ليا . 
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ولتشجيع التعاوف بيف المدرسة والمجتمع المحمي أيضا  تـ إنشاء ) مجمس المدرسة  
School Councils ير الخدمات المدرسية وصنع واتخاذ ( الذي يعد ىو المسؤؿ عف دعـ وتوف

 القرارات عمى مستوى المدرسة وعمى المستوى المحمي . 
ولقد أصبحت المجالس المدرسية إلزامية حيث تـ سف قانوف يقتضى بضرورة تفويض  

السمطة لممدرسة فى إقميـ العاصمة االسترالية ، ويتكوف المجمس مف ممثميف مف المجتمع 
 ي عمى النحو التالي : المدرسي والمجتمع المحم

 مدير المدرسة بحكـ منصبة .  -
 عضو واحد يعيف مف قبؿ السمطة المدرسية .  -
 عضويف مف العامميف بالمدرسة يتـ انتخابيـ مف قبؿ المعمميف .  -
ثبلث أعضاء يتـ انتخابيـ مف قبؿ رابطة اآلباء والموظفيف بالمدرسة ويكوف ليـ الدور  -

 األقوى فى اتخاذ القرارات . 
 (115)الب منتخب . ط -

 وىذا المجمس تقع عميو المسئوليات التالية : 
تقرير السياسات التعميمية واألىداؼ الخاصة بالمدرسة فى إطار دليؿ العمؿ القومي وبحيث  -

 يكوف متسقا  معو . 
 تعزيز الدعـ المقدـ لممدرسة والعمؿ عمى زيادة مواردىا .  -
 لمدرسة عمى العمؿ . طرح اآلراء ووجيات النظر لمساعدة إدارة ا -
 كتابة التقرير الدوري إلدارة التربية .  -
 متابعة ومراقبة حالة المباني التعميمية لمعمؿ عمى الحفاظ عمييا بصورة جيدة .  -
 العمؿ عمى دعـ مشاركة أفراد المجتمع لممدرسة وخاصة اآلباء مف غير أولياء األمور .  -
 لحكومية ألنيـ أقرب لمواقع . أعطاء قدرة أكبر ومرونة فى تنفيذ القرارات ا -
المساعدة فى دعـ العممية التعميمية مف خبلؿ اآلباء المتخصصيف كأف يدير أحد اآلباء  -

 مقصؼ المدرسة ، أو أف يساعدوا فى تعميـ بعض المواد الدراسية . 
نوادي اآلباء : حيث تقـو بعض المدارس بتأسيس نوادي يجتمع فييا اآلباء وتتـ فييا مناقشة  -

 ضايا التى تيـ األبناء . الق
مجالس اآلباء فى استراليا : والتى تمجأ دائما إلى الطرؽ الودية لحؿ المشكبلت التى تواجو  -

المدرسة ، وخذه المجالس تشكؿ مف األعضاء التي تراىا فاعمة ،وىذا المجمس يظؿ مسئوال  
 واآلباء عف ما  مف األعضاء إلى تراىا فاعمة ، وىذا المجمس يظؿ مسئوال  أماـ الحكومة

يدور داخؿ المدرسة ، ولكف ال يسأؿ عف متابعة العممية التعميمية ألنيا مسئولية الحكومة 
 لضماف الجودة . 
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كما تمعب وسائؿ االعبلـ دورا  فى تشجيع التعاوف بيف المدرسة والمجتمع المحمي ، كما  -
تقريب المجتمع  تحاوؿ كؿ مدرسة أف تستخدـ اإلعبلـ المحمي لتعمف عف نفسيا وتحاوؿ

المحمي ليا ، وليذا قد يجد ولي األمر أف ىناؾ خطابات مف عدة مدارس عف المزايا التى 
يمكف أف يحصؿ عمييا الذي يمحؽ أبنو بيا ، كما توجد مراكز لممعمومات تقـو بتزويد 
الصحؼ باألخبار عف األنشطة التربوية كما ترتبط ىذه المراكز بشبكة االنترنت إلتاحة 

 ومات التربوية بسيولة لممجتمع . المعم
كما يساىـ رجاؿ األعماؿ فى تنمية العبلقة واالرتباط بالمدرسة وذلؾ لتشجيع النجاحات  -

الفردية لمتبلميذ ، وقامت وزارة التربية بتأسيس جماعة رجاؿ األعماؿ لتقديـ النصح لموزارة 
التبرع لمتبلميذ الذيف يعمف وعمى المستوى المحمي يتـ دعوة رجاؿ األعماؿ لزيارة المدرسة و 

عنيـ فى صحيفة المدرسة ، والتبرع بالبضائع لممدرسة والتى يتـ بيعيا ألعضاء المجتمع 
المحمي ، وبالتالي فإف رجاؿ األعماؿ يشاركوف المدارس بنمطيف مف المشاركة األولي وىى 

ي ، حيث ينقطع طالب مقابمة حاجات التبلميذ بتقديـ بدائؿ مينية ليـ فى مرحمة التعميـ الثانو 
الثانوي مف المدرسة فترة بسيطة يمتحؽ فييا بأي مينة يتعمميا لمدة محدودة مف العاـ 
الدراسي وبالتالي يمكف أف يعمؿ بيا بعد التخرج مف المدرسة الثانوية ، والثانية ىى 
االستجابة لحاجات الصناعة مف الميارات المينية بجانب مستوى مف التربية العامة حيث 

منطقة صناعية يجرى فييا التدريب المينى  03مدرسة فى  375تمميذ مف  13222يوجد 
وبرامجو ، كما توجد مراكز تحويمية لتمكيف الشباب ومساعدتيـ عمى التحوؿ المينى لمواجيو 
كسابيـ الخبرة  متطمبات سوؽ العمؿ المتغير،كما يتـ الحاؽ المعمميف أنفسيـ ببعض البرامج وا 

  (116)المطموبة . 
وىكذا يتضح مف عرض الخبرة االسترالية فى مجاؿ المشاركة المجتمعية ودعـ العبلقة 
بيف المجتمع والمدرسة ، أف ىناؾ جوانب عديدة يمكف اإلفادة منيا فى الواقع المصري ، وىذا ما 

 سوؼ نعرضو فيما بعد . 
 اليابان -7

المشاركة المجتمعية فى اتخذت الحكومة اليابانية بعض االجراءات )السياسات( لدعـ  
التعميـ ،ونظرا  الىتماـ الياباف بالتعميـ نبلحظ أنو مع بداية القرف الحادى والعشريف أصبحت 
الياباف قوة تكنولوجية عظمى فى مجاؿ التكنولوجيا الحالية مثؿ الروبوت واجيزة الكمبيوتر 

 . الضخمة والمرئيات ، واعتبرت مف الدوؿ الصناعية الكبرى فى العالـ 
كما اعتمد تطوير الموارد البشرية المتعممة فى الياباف عمى التنسيؽ الوثيؽ بيف التعميـ  

النظامي والتدريب فى مواقع العمؿ ، حيث حرصت الياباف عمى تطوير أساليب عمميا فى 
المدارس لتكوف مخرجات التعميـ أكثر تكيفا  مع حاجات المجتمع المحمي ،ولما كانت الياباف بمدا  

اعيا  فقد ألقت عمى المدرسة المجتمعية فييا مسئولية الربط بيف التعميـ المدرسي والتدريب صن
 (117)العممي ، وتزويد الطبلب بالميارات األساسية والفنية البلزمة لمحياة العممية . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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لقد أنشأت الياباف نظاما  تربويا متميزا  كاف لو األثر الكبير فى جعميا الدولة األكثر  
عمميا  فى مجاؿ العمـو والرياضيات والذي ظير مف خبلؿ نتيجة االختبار العالمي لطبلب  تقدما  

المرحمة الثانوية فى ىاتيف المادتيف فى معظـ الدوؿ المتقدمة بما فييا أمريكا ، وىذا يرجع إلى 
أف الياباف قد قسمت صفوفيا المدرسية إلى جماعات تعمـ وفرؽ عمؿ تستخدـ التكنولوجيا 

ومات فى المجتمع المحمي لخمؽ فيـ مشترؾ بينيا بحيث تكوف المخرجات التعميمية ىى والمعم
 (118)حصيمة ما أنتجو الفريؽ وليس الفرد . 

إف المنيجية الدراسية غير المعمنة فى العممية التعميمية فى الياباف تتمثؿ فى مبدأ  
تى تتميز بيا الياباف ، فالتعميـ فى الجماعية الذي يعتبر بحؽ ركيزة العممية التربوية اليابانية ال

المدرسة اليابانية مف أىـ سماتو كثرة األنشطة التعميمية البلصفية التى تعتبر جزءا  ال يتجزأ مف 
العممية التعميمية التى يتحقؽ مف خبلليا مبدأ الجماعية وتفعيؿ روح الجماعة ، وأىـ ما يميز 

عي الذي يبدأ مف مرحمة رياض األطفاؿ التى ىذه األنشطة التدريب عمى أسموب السموؾ الجما
تقـو بإرشاد النشئ عمى التصرؼ بجماعية وال يتـ ذلؾ مف خبلؿ ترديد وحفظ أقواؿ ومبادئ 
مكتوبة فقط ، بؿ بشكؿ عممي يمارس مف خبلؿ برامج المدرسة وجداوليا الدراسية اليومية ، 

ممة بنوع واحد فقط مف النشاط حيث يجب عمى الصغار أف يقوموا تحت إشراؼ المعمـ أو المع
معا  فى وقت واحد مف خبلؿ مجموعات ، فبل يسمح بعمؿ نشاط مختمؼ أو حر فى الصؼ 
ألحد ما غير الذي يقـو بو اآلخروف حيث يحثوف الصغار أو التبلميذ عمى أف يمعبوا معا  

ولتأكيد ىذا معتبريف أف اتجاه أحد الصغار باالنفراد بالمعب سموؾ غير صحى وغير اجتماعي ، 
السموؾ الجماعي يتـ توحيد الزى والحذاء المدرسي الذي يمبس داخؿ مبنى المدرسة فقط ، كما 
يتوجو تبلميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة مف بيوتيـ إلى المدرسة ضمف مجموعات منتظمة 

الشرطة ليا رئيس لكؿ واحد منيا ، وتسمؾ ىذه المجموعات طريقا  آمنا  يتـ اختياره مف قبؿ 
 ومجمس التعميـ بالمنطقة . 

ويقـو التبلميذ باصطحاب مف فى طريقيـ مف زمبلئيـ إلى المدرسة بجدوؿ منظـ  
مسبقا  وبإشراؼ بعض أفراد متطوعيف مف المجتمع ، وفى وقت الغذاء يتناوؿ الجميع معا  تبلميذ 

حيث يتـ طيى الطعاـ  وأساتذة وأولياء أمور وبعض أفراد مف المجتمع طعاـ الغذاء فى المدرسة
فى المدرسة مف قبؿ أستاذة أو استاذ تغذية وعدد مف الطياة ، وعند تناوؿ الطعاـ يقـو التبلميذ 
بتقسيـ أنفسيـ إلى مجموعات إحداىا تقـو بتييئة القاعة الدراسية لتناوؿ الطعاـ ،وثانية تقـو 

التبلميذ بعد ارتداء قبعات بإحضار الطعاـ مف المطبخ ،وثالثة تقـو بتوزيع ىذا الطعاـ عمى 
 وأقنعة ومبلبس خاصة لذلؾ ، ورابعة تقـو بالتنظيؼ . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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كما يتـ تعميـ التبلميذ كيفية المحافظة عمى البيئة والماؿ العاـ مف خبلؿ العمؿ  
الجماعي بدءا  مف البيئة المدرسية المحيطة بيـ فيحافظوف عمى المباني الدراسية واألدوات 

لمدرسي وفى نياية اليـو يقوموف بتنظيؼ المدرسة مف فصوؿ ودورات مياة وال التعميمية واألثاث ا
يتركوف المدرسة إال بعد تجميؿ مظيرىا الداخمي والخارجي ويمتد ىذا النشاط إلى البيئة المحيطة 
بالمدرسة حيث تقـو بعض المدارس فى الريؼ بإرساؿ طبلبيا لمساعدة الفبلحيف فى الزراعة 

ظـ معيـ المعمموف ويقوموف فى العطمة الصيفية بتنظيؼ الحدائؽ وحصاد المحصوؿ وين
والشواطئ ويظير ىذا السموؾ والمشاركة الجماعية كذلؾ داخؿ قاعة الدرسة ، وعند االنتياء مف 

( وىى Hanseikaiنشاط ما ، يقـو التبلميذ بعقد جمسة جماعية تعرؼ بػ ) ىانسى كاى ( )
فيقوموف بتقييـ االيجابيات والسمبيات وأوجو القصور   جمسة جماعية لمتقييـ ومراجعة الذات

بأنفسيـ ، ومف ثـ يقوموف بتطوير وتحسيف عمميـ بشكؿ جماعي ، إف المشاركة فى العمؿ 
الجماعي يولد اإلحساس باآلخر ويبنى روح التعاوف ، فالفرد اليابانى أف يذوب فى المجموعة 

ي واحتراـ العمؿ وتحمؿ المسئولية وااللتزاـ وىذه الطريقة تنمى روح الجماعة والعمؿ الجماع
  (119)والقيادة والحوار وتقبؿ آراء اآلخريف . 

عضو مجمس إدارة  Dr. Keuehi Ogowaووصؼ الخبير اليابانى د. كيشى غرجاوا  
اليونسكو أميف عاـ مجمس إدارة الجمعية اليابانية لمتنمية الدولية ، الشراكة بيف المدرسة 

ني بأنيا شراكة تقميدية مع أولياء ألمور عبر رابطة ) المعمـ وأولياء األمور ( والمجتمع اليابا
حيث يزور المعمميف طبلبيـ فى منازليـ مع بداية السنة الدراسية لمتعرؼ عمى أحواليـ 
االجتماعية والنفسية ، وأف مشاركة أولياء األمور تقتصر عمى المشاركة فى األياـ الثقافية 

( فصوؿ تكوف فييا المدارس مفتوحة 3لعاـ الدارسي فى الياباف عبارة عف )والرياضية ، وأف ا
طواؿ العاـ الستقباؿ األسر ، ومراقبة ومبلحظة تجييز القاعات التى سيدرس بيا أبناؤىـ وقاؿ 
أف تطوير الموارد البشرية فى الياباف مف خبلؿ التعميـ والتدريب تعد ذات كمفة معقولة ، ولكف 

 . لمالية فقط ، ولكف مف جوانب أخريا  ميما  فى قطاع التعميـ ليس مف الناحية ااألسرة تؤدى دور 
وأكد أف الحكومة المحمية تنفؽ أمواال  طائمة عمى مراحؿ التمعيـ األساسي ، فى حيث  

يتقمص ىذا االنفاؽ فى مراحؿ متقدمة مف التعميـ حيث يسمح لمقطاع الخاص بأف يساىـ فى 
 االنفاؽ عمى التعميـ . 

( درات كمبادرة )المدرسة المجتمعيةوقاؿ أف الحكومة المركزية فى الياباف تبنت عدة مبا 
التى تركز عمى جودة منظومة التعميـ ، وعمى نجاح مساىمة االقتصاد فى التعميـ ، كما أف 
ف تدريب الموارد البشرية ال تقـو بو  الياباف حققت تقدما  ممموسا  فى تطوير الموارد البشرية ، وا 

 .  (102)وزارة التعميـ وحدىا وانما تشاركيا فييا وزارة العمؿ
وتأسيسا  عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أف التجربة اليابانية فى مجاؿ المشاركة بيف  

 المدرسة والمجتمع لمحمي قد تمكنت نـ تحقيؽ أىدافيا نتيجة عدة عوامؿ ىى : 
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 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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% مف أطفاؿ الياباف عمى 92كثر مف االىتماـ المتزايد برياض األطفاؿ ، والتى يمتحؽ بيا أ -
 نفقة آبائيـ . 

 التزاـ المجتمع الياباني نحو التربية والتعميـ والنابع مف حضارة الشعب الياباني .  -
 اإللتزاـ القوى لآلباء ومساندتيـ ومشاركتيـ الفعالة لتعميـ الطفؿ خبلؿ مراحؿ دراستو .  -
عة مف البرامج التربوية اإلضافية والمناسبة النظاـ المدرسي المؤثر والفعاؿ ، والمدعـ بمجمو  -

 لحاجات األطفاؿ . 
 إكساب الطبلب العقمية المنفتحة عمى العالـ مف خبلؿ تعميميـ ميارات التعامؿ مع اآلخريف.  -
 يرسي األساس لمتدريب الفعاؿ أثناء العمؿ لتعمـ الميارات األساسية .  -
كسابيـ المواقؼ تعميـ التبلميذ األفكار اليابانية التقميدية حو  - ؿ مكانة الفرد فى المجتمع وا 

التعاونية ) التعاوف فى انجاز األعماؿ المنزلية ، تنظيؼ الفصوؿ الدراسية فى آخر النيار ، 
وزيارة المعمميف لمطبلب وعقد اجتماع بيف الطبلب ومدرسييـ فى آخر النيار ويفكروف 

 (101)جماعيا بأحداث ذلؾ اليـو وتجاربو . 
 ا : مشروع تنمية الصغار تساعد عمى تنمية األمة : اندونيسي -8

تطبؽ حكومة اندونيسيا بالتعاوف مع البنؾ الدولي خدمات شاممة لمطفولة المبكرة تتركز  
فى المناطؽ الفقيرة ، وال تزاؿ إندونيسيا تتوسع فى برامج الطفولة المبكرة لمساعدة األطفاؿ عمى 

 تحقيؽ كامؿ ابداعتيـ . 
يف( إحدى المساعدات البلتي يقمف عمى تيسير العمؿ فى ) مركز ميكار وتقوؿ ) ىيني 

ميبلني ( لتنمية الطفولة المبكرة فى ) سوكابومى ( أف معممى المدارس االبتدائية يدركوف اآلف 
األثر الذي يحدثو التعميـ فى مرحمة الطفولة المبكرة ، وأف األطفاؿ الذيف مارسوا التعميـ فى 

 بكرة أسرع تعميما وأكثر ثقة بالنفس وأفضؿ تفاعبل  . مرحمة الطفولة الم
ويأخذ التعميـ فى مرحمة الطفولة المبكرة فى اندونيسيا مجموعة متنوعة مف األشكاؿ  

حيث يمكف أف يتـ مف خبلؿ مراكز الرعاية اليومية ، أو ممعب ، أو مركز لتعميـ الطفولة المبكرة 
مج لؤلسر التى لدييا أطفاؿ دوف الخامسة ، أو يعمؿ بشكؿ تكاممي مع وحدة صحية  أو برنا

مركز لتعميـ القرآف الكريـ ، أو بإحدى رياض األطفاؿ اإلسبلمية التى تمبى احتياجات مجموعات 
 عمرية مختمفة ، وخاصة تساعدىـ عمى نموىـ لمعرفي . 

ويعتبر األطفاؿ منذ والدتيـ وحتى سف السادسة فى العمر الذىني لتنميتيـ وىو وقت  
يتطور فيو الطفؿ البشرى بأقصى سرعة لو ، ويعمؿ اآلف العديد مف مراكز الطفولة المبكرة جنبا  
إلى جنب مع المراكز الصحية لتقديـ خدمات مف جانب متخصصيف فى مجاؿ الصحة لؤلطفاؿ 
واآلباء عمى حد سواء ، لكف معظـ مراكز تعميـ الطفولة المبكرة تعمؿ فى الوقت الحاضر بشكؿ 

دوف التكامؿ مع وحدات صحية ، لذا فقد وافقت الحكومة األندونيسية عمى تطوير فردى ب
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خدمات الطفولة المبكرة المتكاممة مع الوحدات الصحية لمحد مف الفجوة فى تنمية الطفؿ مف 
حيث الصحة والتنمية النفسية واالجتماعية ، وتقوؿ ) د أنا ليسجاىيانا ( األستاذة الجامعية ومف 

طنيف ، فى المستقبؿ مف المتوقع أف يتـ تقديـ احتياجات األطفاؿ منذ والدتيـ وحتى الخبراء الو 
 سف السادسة داخؿ مكاف واحد ، أو فى عدد مف األماكف المختمفة ولكنيا متكاممة . 

 مشروع التعميم فى مرحمة الطفولة المبكرة وبرنامج التنمية 
( /http//www.pavd.kemdikras.go.id ) 

مج ىو أحد المبادرات الحكومية فى اندونيسيا ، وقدـ ىذا البرنامج مف خبلؿ ىذا البرنا 
التعاوف مع البنؾ الدولي وىولندا ، التعميـ فى مرحمة الطفولة المبكرة لؤلسر الفقيرة منذ عاـ 

 مقاطعة .  52قرية تنتشر فى  3222ويأمؿ البرنامج أف يخدـ األطفاؿ فى  0226
نمية المدفوعة لممجتمعات المحمية ، بغرض غرس مفيوـ ويتبنى البرنامج مفيـو الت 

المسؤولية عنو لدى المجتمع المحمي والمساعدة فى ضماف استدامتو ، وطمب البرنامج منذ 
 البداية مف الحكومات المحمية االلتزاـ بالبرنامج مف أجؿ ضماف استدامتو . 

مثاؿ ، يقرر المجتمع وتعد مشاركة المجتمعات المحمية كبيرة جدا  ، فعمى سبيؿ ال 
ألؼ معمـ يتمقوف  10المحمي مف سيتمقوف التدريب كى يصبحوا معمميف ،وىناؾ اآلف حواؿ 

التدريب مف أجؿ تحسيف نوعية التعميـ فى مرحمة الطفولة المبكرة ، وقد ساعد البرنامج أيضا 
عيار كمرجع عمى وضع معيار وطنى لمتعميـ فى مرحمة الطفولة المبكرة ويتـ استخداـ ىذا الم

  (.100)لممؤسسات التعميمية
لقد استطاعت إندونيسيا أف تشؽ طريقا  نحو نيضتيا ، وحققت نجاحات كبيرة ،  

وانضمت إلى كبار النمور األسيوية ، وخبلؿ السنوات القميمة الماضية شيدت اصبلحات عديدة 
دارة المدرسية ، ورفع كفاءة لبلرتقاء بالمنظومة التعميمية ، اشتممت عمى تطبيؽ البلمركزية فى اإل

عادة صياغة المناىج بما يتواءـ مع احتياجات المجتمع ، وسوؽ العمؿ .   الموارد البشرية ، وا 
وبحسب ) ؼ . جيونو ( فإف النموذج األندونيسي بتطبيؽ البلمركزية فى إدارة التعميـ  

  -يتألؼ مف خمس مكونات رئيسية ىى :
  -ىدافيا فى :( اإلدارة المدرسية : تتمثل أ2)
  . تطوير وتنمية القيادات اإلدارية فى المدارس 
  . تطوير الخطط الدراسية 
  . الرقابة عمى العمميات اإلدارية فى المدارس 
  إيجاد تفاعؿ وتواصؿ مستمر بيف أفراد المجتمع والمدرسة ، والتأكيد عمى ضرورة مشاركة

 ية . المجتمع فى كؿ ما مف شأنو أف يرتقى بالعممية التربو 
  . ضماف تطبيؽ المدرسة لؤلىداؼ التى رسمت ليا 
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 -( العمميات التربوية والتعميمية والتى تتمثل أىدافيا فى :1)
  . االرتقاء بالمستوى التعميمي لمطبلب 
  . تطبيؽ برامج تعميمية متطورة تتناسب مع احتياجات الطبلب 
  . اإلشراؼ الفعاؿ لسير العمؿ فى المدارس 
 مية الجوانب الشخصية لمطبلب ، بما يتبلءـ مع متطمبات الحياة المعاصرة.التركيز عمى تن 
  -( الموارد البشرية وتتمثل أىدافيا فى :3)
 لفعمية لكؿ مدرسةالتوزيع الصحيح لممعمميف فى المدارس بما يتبلءـ مع االحتياجات ا . 
  الكافية فيما يتعمؽ بتطبيؽ إثراء الييئة التدريسية ، والييئة اإلدارية فى المدارس ، بالمعمومات

 البلمركزية فى إدارة المدارس . 
  . تقديـ برامج مستمرة فى مجاؿ اإلنماء المينى 
 -( الوظائف اإلدارية ، وتتمثل أىدافيا فى :4)
  . تحديد وتوزيع االحتياجات األساسية لكؿ مدرسة 
  . إدارة الموازنة المالية المخصصة لممدرسة 
 مدرسة . توفير الدعـ اإلداري لم 
  . متابعة االحتياجات اإلصبلحية لممدرسة 
( المجالس المدرسية ، التى تتألف من مجمس إدارة المدرسة ، ومجمس اآلباء والمعممين ، 5)

 -وتستيدف :
  . انتخاب مدير المدرسة 
  . جمع التبرعات لصالح المدرسة 
  .(103)اإلشراؼ عمى ميزانية المدرسة  

 لتجريبي( لتحسين أداء المعممين والمساءلة : مشروع برنامج )كيات جورو ا
ييدؼ ىذا البرنامج إلى تحسيف حضور المعمميف وأدائيـ عف طريؽ تمكيف المجتمعات  

 المحمية وربط بدالت المعمميف باألداء ، ويختبر ىذا البرنامج اآلليتيف التاليتيف : 
ا  واضحا  لرصد أداء تمكيف المجتمع المحمي ، الذي يحدد لممثمي المجتمع المحمي دور  -1

 المعمميف وتقييمو . 
     الدفع مقابؿ األداء والذي يربط دفع البدالت الخاصة بحضور المعمـ أو جودة الخدمة -0

 التى يقدميا . 
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وقدـ برنامج )كيات جورو( توصيات لتحسيف حضور المعمميف وأدائيـ بعد أف لوحظ 
رسة ، وقد أجرى تقييـ األثر فى تغيب معمـ واحد مف كؿ خمسة معمميف عف عممو فى المد

خضاع 1822( قرية محرومة ، مما أدى إلى تحسيف قدرة )072) ( ممثؿ لممجتمع المحمي وا 
 ألؼ طالب ( فى المدارس االبتدائية.  06( معمـ لممساءلة يخدموف نحو ) 1722)

 وكاف ارتفاع مستويات تغيب المعمميف عقبة أماـ تحسيف الخدمات التعميمية ونتائجيا 
فى المناطؽ الفقيرة والنائية فى اندونيسيا وأظير استطبلع أجرتو الشراكة التحميمية وتنمية القدرات 
أف واحد مف كؿ خمسة معمميف يتغيب عف العمؿ فى المدارس النائية ،وأف غياب المعميف يترتب 

 .  عميو غياب المعمميف بغياب الطبلب ، ومعدالت التسرب مف التعميـ وضعؼ نتائج التعمـ
وسيجرى تنفيذه حتى يونيو  0216وقد بدأ ىذا المشروع التجريبى فى أواخر عاـ  

       مع مظبلت تنظيمية ودعـ مالي مف المستويات الوطنية إلى المستويات المحمية  0218
قرية ( فى خمس  072قرية ) مع تقييـ األثر فى  023) المقطاعات والقرى ( ويشمؿ البرنامج 

نداؾ ، وسينتانج ، وكيتابانج فى غرب كاليمانتاف ،ومنجاراى بارات ، وما مقاطعات ىى ) ال
 نجاراى تيمور فى شروؽ نوساتنجارا ( . 

ولمتأكد مف حضور المعمميف وفؽ ىذا البرنامج كاف يمتقط المعمـ صورة لو قبؿ بداية  
)كيات كاميرا  اليـو الدراسي وفى نيايتو باستخداـ تطبيؽ يعتمد عمى نظاـ تشغيؿ أندرويد يسمى

Kamera KIAT  عمى الياتؼ الخموى ، ويتـ جمع الوقت المسجؿ فى نياية الشير كدليؿ )
 عمى حضور المعمميف . 

سواء عمى  –وبعد إصدار تشريع ينص عمى ربط بدالت المعمميف فى الوزارة باألداء  
ي المجتمع المحمي قاـ البرنامج التجريبى أيضا  بتمكيف ممثم –مستوى الحضور أو جودة الخدمة 

قاـ  0217( مدرسة تابعة لمبرنامج التجريبى ، وبدءا  مف نوفمبر 023مف مساءلة المعمميف فى )
( مدرسة 135ممثموا المجتمع المحمي فى جميع المدارس بإجراء متابعة وتقييـ لممعمميف . وفى )

، مع المحمي منوتحقيؽ ممثمي المجت كاف دفع البدؿ الخاص يتوقؼ عمى حضور المعمميف ، بعد
 أو جودة الخدمة ، عمى النحو الذي يقيمة أيضا  ممثموا المجتمع المحمي . 

% 72خصصت الوزارة وجميع حكومات المقاطعات الخمس و  0217وفى بداية عاـ  
مف حكومات القرى المختارة تمويبل  مشتركا  لتنفيذ البرنامج ، وتشير النتائج األولية لمتجربة إلى 

% عند المستوى 68اء المجتمع المحمي عف حضور المعمميف قد ارتفع مف أف مستوى رض
% عند المستوى المرجعى إلى 55% ، وارتفع الرضاء عف أداء المعمميف مف 92المرجعى إلى 

 .  0217% وذلؾ بحموؿ منتصؼ عاـ 91
قاـ البنؾ  0216وقد أيدت حكومة استراليا برنامج )كيات جورو( التجربي ، وفى عاـ  

ولي بتوسيع نطاؽ البرنامج وأجري تقييما  لؤلثر ، حيث بمغ مجموع الصناديؽ االستئمانية الد
مميوف دوالر مف حكومة استراليا والوكالة األمريكية لمتنمية الدولية ، وموؿ برنامج بحوث  6.5

 ألثر . تحسيف نظـ التعميـ المموؿ مف وزارة الدولة لمتنمية الدولية وحكومة استراليا إجراء تقييـ ا
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وبعد مشروع )كيات جورو( التجريبى ثمرة لمتعاوف بيف وزارة التعميـ والثقافة والفريؽ  
الوطنى لتسريع الحد مف الفقر وحكومات مقاطعات )كيتايانج، وسينتانج ، والنداؾ ، وغرب ما 
نجاراى ، وشرؽ ما نجاراي ، وتنفذ مؤسسة )يايا ساف باكتى( ىذا المشروع التجريبى ، بدعـ 

 فنى مف البنؾ الدولي وحكومة استراليا . 
ويقوؿ أولياء أمور التبلميذ فى مدرسة )مبوينج( االبتدائية أنو فى األشير الثبلثة  

األولي مف تطبيؽ برنامج )كيات جورو( لـ يتأخر أى مف المعمميف ، وكذلؾ الطبلب ، فرؤية 
ؿ ، ونادرا  ما يأتوف المعمـ منضبط تجعؿ األطفاؿ يحذوف حذوىـ ، وأصبح سموكيـ أفض

متأخريف رغـ أف العديد منيـ يضطروف لمسير لمدة تتراوح مف ساعة إلى ساعة ونصؼ لموصوؿ 
 (104)إلى المدرسة 

 سيرالنكا : ) حركة سارفور أيشارمادانا (  -9
ىذه الحركة معناىا إيقاظ وتنمية المجتمع مف خبلؿ العمؿ المشترؾ المعتمد عمى  

( قرية فى سيرالنكا بيدؼ التنمية 3622قمية لمفرد ، وقد شممت ىذه الحركة )الطاقة الدينية والع
 الريفية بالمشاركة الشعبية . 

وىذه الحركة ىى عبارة عف مجموعة مف المدرسيف والتبلميذ فى مدينية ) كولمبو (  
اب وىدفت ىذه الحركة إلى إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية بالتركيز عمى قطاعات الشب

 والمرأة واألطفاؿ فى تمؾ القرى وركزت عمى األىداؼ التالية : 
 إمداد التبلميذ بالخبرة التربوية والتعميـ فيما يحقؽ تنمية قدراتيـ .  -
 تقديـ الخدمات لممجتمع المحمي فى حدود االمكانات .  -
ات تحسيف مستوى المعيشة فى المجتمع المحمي بتنمية الموارد المحمية باستخداـ التقني -

 والميارات المناسبة باالعتماد عمى المجتمع . 
 حماية األسرة ودعـ مكانتيا ووضعيا .  -

 آليات وطرق تنفيذ برامج الحركة : 
طبقت حركة ) سارفور أيشارمادانا( اآلليات التالية تحقيقا  لمبدأ التنمية بالمشاركة 

 -وىذه اآلليات ىى :
 لممواطنيف ليفكروا ويخططوا وينفذوا .  تنظيـ معسكرات ريفية يتاح مف خبلليا الفرصة -
 إيقاظ الوعى بالعوامؿ واألسباب التى أدت لمتخمؼ فى القري .  -
 االعتماد عمى مجيودات ومعارؼ موارد المجتمع المحمي المتاحة.  -
تدريب االىالي عمى التعامؿ مع المشكبلت بإكسابيـ كافة الميارات كأعماؿ التسويؽ والبيع  -

 رة . وسد النقص فى اإلدا
المحمي فى مجموعات حسب الفئات العمرية وحسب النوع ونوع النشاط  تنظيـ المجتمع -

 الممارس . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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تدريب أخصائي المجتمع المحمي باعتبار أف القيادة المحمية ىى أفضؿ مف األخصائي  -
 المفروض . 

 التكامؿ بيف الجيود الحكومية الرسمية ومساىمات المجتمع المحمي .  -
ة الصحية لممجتمع فيما يخص الوقاية مف األمراض ونقص التغذية ، االىتماـ بالرعاي -

 ومواجية الكوارث الطبيعية واإلسعافات األولية .
 المخرجات : 

 (105)حدث تحول فى السموكيات فيما يخص األىداف وتغير فى االتجاىات والقيم . 
 مشروع توصيل تقنية المعمومات واالتصاالت لممدارس الريفية فى جنوب -1

 سيرالنكا . 
      حيث قاـ االتحاد الدولي لبلتصاالت وىيئة تنظيـ االتصاالت فى سيرالنكا  

             مدرسة فى مقاطعة  05بتدشيف مشروع توصيؿ تقنية المعمومات واالتصاالت لحوالي 
توصيؿ  –( جنوب سيرالنكا بتقنية وذلؾ فى اطار مبادرة توصيؿ مدرسة Akuressaاكورسا )

( وتـ فى إطار ىذا المشروع توفير أدوات تقنية المعمومات واالتصاالت مثؿ أجيزة  مجتمع
 الحاسوب والطابعات ووسائؿ التوصيؿ باالنترنت . 

وفى اطار الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص واألفراد أنضـ مشغمو ومزودو خدمات  
ء لممساعدة فى توفير النفاذ االنترنت ومؤسسات المجتمع المحمي إلى ىذا المشروع بصفة شركا

إلى التعميـ مف خبلؿ تقنية المعمومات واالتصاالت فى مدارس تقـ فى مناطؽ ريفية مف سيرالنكا 
ويقع بعضيا فى مناطؽ محمية نائية وييدؼ ىذا المشروع إلى تحويؿ ىذه المدارس إلى مراكز 

يات عمى المدى البعيد بتوفير مجتمعية لتقنية المعمومات واالتصاالت وستسمح استدامة ىذه التقن
خدمات حيوية لمفئات الميمشة والمستضعفة ويشمؿ ذلؾ األطفاؿ والنساء والسكاف األصميوف 
واألشخاص ذوى اإلعاقة واألفراد الذيف يعيشوف فى المناطؽ الريفية والنائية وتمؾ التى تفتقد 

 لمخدمات فى سيرالنكا . 
ضافة إلى ىذا تخطط شركة ) أنتؿ  معمما  فى  60( لتوفير برنامج تدريبى لحوالي Intelوا 

مدرسة مف خبلؿ برنامج التعميـ لشركة ) أنتؿ ( والذي يساعد المدرسيف عمى أف يكونوا  31
أكثر فعالية ، وينطوى البرنامج عمى تدريب المعمميف عمى دمج التقنية فى دروسيـ ، وتعزيز 

 التبلميذ . حؿ المشاكؿ وميارات التفكير النقدى والتعاوف بيف 
( وزير التعميـ فى سيرالنكا عف  H. M. Gunasekaraوقد أعرب ) جـ غوناسيكارا  

تقديره لمشراكة بيف االتحاد الدولي لبلتصاالت وىيئة تنظيـ االتصاالت فى سيرالنكا وشركتى 
 ( ال سيما لما وفرتو الشراكة مف تمويؿ مشروع لتعزيز التعميـ فى a d b)انتؿ( و )أيو دى بى 

مجاؿ تقنية المعمومات واالتصاالت فى المناطؽ الريفية فى ىذه الجزيرة . وقاؿ فى ىذا الصدد 
إف ىذه المبادرة قدمت لنظامنا المدرسي ما نحف فى اشد الحاجة إليو مف معدات ومعرفة تقنية 

نية وتمكيف المعمميف فى مجاؿ تقنية المعمومات واالتصاالت لتحقيؽ أىدافنا الوطنية فى مجاؿ تق
 (106) المعمومات واالتصاالت(.
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 إثيوبيا  -20
اىتمت إثيوبيا بتطبيؽ المشاركة المجتمعية لزيادة العبلقة بيف المدرسة والمجتمع ومف  

       ثـ زيادة أىمية دور المعمـ وزيادة ثقة المجتمع بالمدرسة ويصبح المجتمع قادرا  عمى 
ىتماـ فى تنفيذ العديد مف المشروعات ، والتى تحديد متطمباتو مف المدرسة ، وقد تمثؿ ىذا اال

 مف أىميا : 
مشروع ) اإلقميـ الجنوبى ( الذي يربط المدرسة بالمجتمع ،وىذا المشروع مموؿ مف قبؿ  -

وصمـ بحيث يشمؿ جميع الميتميف   (USAIDوكالة الواليات المتحدة لمتطوير العالمي )
ر المجتمع ، وييدؼ ىذا المشروع إلى تنمية بتطوير المدرسة فى بيئتيا الطبيعية وكذلؾ تطوي

قدرات المجنة المدرسية والتى تتكوف مف ممثميف لكؿ المجتمع والمعمميف ويعمؿ فييا مدير 
المدرسة كسكرتير أو أميف عاـ وتقـو بتقديـ التوجيو والدعـ لممدارس والييئات المحمية التى 

كي تصبح قادرة  –مية داخؿ المدارس تعمؿ عمى تعبئة المجتمع لئلسياـ فى األنشطة التعمي
حداث تغييرات بعيدة المدى ومستمرة عمى مر  عمى إحداث تطويرات ىامة فى المدرسة ، وا 
الزماف وبالفعؿ قامت المجتمعات بالتنافس مع بعضيا البعض لتحسيف جودة المدرسة ، وقد 

 تـ تنفيذ المشروع مف خبلؿ الخطوات التالية : 
 أف تختار مدرسيف ليكونوا ضمف المشروع .  طمب مف كؿ منطقة محمية -1
إعداد ورشة عمؿ توجييية لشرح المشروع لممدارس التى تـ اختيارىا ، وكذلؾ لممسئوليف  -0

بغرض إعطاء المشاركيف معمومات عف البنية العامة لممشروع ، وتوصيؿ أكثر السياسات 
عطاء فكرة عف المدارس األخرى التى شاركت فى ا  لمشروع . التربوية حداثو وا 

تقـو وكالة التطوير المدرسي بالعمؿ مباشرة مع مدير المدرسة ومع المجنة المدرسية لبدء  -3
 جدوؿ زمنى منتظـ لبلجتماعات . 

تقـو المدرسة بعقد اجتماع واسع النطاؽ مع المجتمع المحمي داخؿ المدرسة بغرض إعطاء  -4
ى المدرسة ، واستبعاد كؿ فرد معمومات عف المشروع وىدفو إلحداث تطويرات رئيسية ف

 أعضاء المجتمع غير الفاعميف ، وجمع األمواؿ . 
تقـو المدرسة بعمؿ خطة إستراتيجية وتبدأ المدرسة عمى الفور ، بدءا  مف الحاجات الطارئة  -5

أو تغيير بعض البواب  ، أو توفير مراحيض لمبنيف ، والممحة مثؿ وجود سقؼ يسرب المياه
 أو الشبابيؾ . 

طبلع المجتمع عمييا مف خبلؿ اجتماع موسع ، ثـ تحصؿ يتـ تقويـ ا -6 لمرحمة السابقة وا 
        المدرسة عمى مكافأة نجاح المرحمة الولي لممشروع ، ثـ تبدأ المرحمة الثانية التى يجب 

  التمويؿ عمى المدرسة أف تعنى فييا بالعديد مف الشروط كي تصبح مؤىمة لمحصوؿ عمى
مانحة ، وغالبا  ما تدور ىذه الشروط حوؿ قواعد األخبلؽ ، وتحديد مف الييئات المجتمعية وال

ما سيتعممة التبلميذ ، وخطط جذب الطبلب لممدرسة وخاصة الفتيات ، وتحديد مصادر 
 تمويؿ ثابتة . 
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ظيار تقدـ متميز تصبح مؤىمة قانونيا  لممرحمة الثالثة  -7 إذا تمكنت المدرسة مف العمؿ بكفاءة وا 
صؿ عمى تمويؿ أكثر ، وفى ىذه المرحمة تقـو المدرسة بعقد اجتماعات مف المشروع أى تح

عامة مع المجتمع ، وكتابة خطة إستراتيجية وتوفير مصادر تمويؿ أخرى باإلضافة إلى 
 التمويؿ المقدـ ليا مف ىيئة التعميـ العالمية . 

ويطمؽ وبعد ذلؾ تصبح ىذه المدرسة مصدر ثقة المجتمع ، ثـ يقـو المجتمع بتبنييا 
 عمييا أسـ ) مدرسة المجتمع ( . 

 ثمار ىذا المشروع 
كاف ليذا المشروع ثمار عديدة منيا )قدرة المجاف المدرسية عمى اتخاذ قرارات ىامة 
بشأف العممية التعميمية ، حضور أعضاء المجتمع حصص دراسية ليرو بأنفسيـ كيؼ تسير 

تطوير المدرسة ( . وقد أوضحت تقارير األمر فى الفصؿ ، قدرة المجتمع عمى وضع مقترحات ل
المتابعة ليذه المدارس أف المدارس التى تقع فى نطاؽ ىذا المشروع تسير بشكؿ أفضؿ ، حيث 
زادت بيا نسبة حضور الطبلب ، كما زادت بيا نسبة استيعاب الفتيات ، وارتفع معدؿ نجاح 

 (107)المجتمع . الطبلب ، وانخفض معدؿ التسرب وتحسنت العبلقات بيف المدرسة و 
والذي يعرؼ بمشروع )المكتبة الجوالة فى  برنامج )دور األحصنة فى محو األمية ( -1

، حيث تنقؿ الكتب عمى ظير األحصنة إلى القرى النائية وىى وسيمة عممية ومبتكرة (أثيوبيا
تحسيف ميارة لتقديـ األدب والعمـ والتعميـ لؤلطفاؿ ، وقد أحدثت ىذه المكتبات تغييرا  كبيرا  فى 

  القراءة عند األطفاؿ فى ىذه القرى النائية . 
يقوؿ )ناغاسا جانقا( أنني فى الثامنة مف صباح يـو األحد مف كؿ أسبوع ويكوف اليوـ  

باردا  ابدأ باختيار الكتب الممونة ، ثـ أقوؿ بتحميميا عمى حصاني الذي يعموه سرجا  مف األلواف 
يف ، ألقـو بتقديميا إلى أطفاؿ الريؼ الذيف يتشوقوف لممسيا ، الزاىية والجيوب مف كبل الجانب

فأنا أسافر إلى قرية )غوتو( ألف الكثير مف األطفاؿ ينتظروني ويتجمعوف ىناؾ وحتى لو لـ 
يتجمعوا فى مكاف واحد فإنيـ حنى يرونى قادما  يركضوف باتجاىى جميعيـ ، لقد حاف وقت 

زء مف برنامج "دور األحصنة فى محو األمية" ( وىو ذىابى اآلف . )فناغاسا وحصانو ىما ج
 برنامج تديره المنظمات غير الحكومية فى أثيوبيا . 

مكتبة وطنية فى كافة المناطؽ  65وأثيوبيا أصبحت اآلف تقرأ فمدييا شبكة مف  
 واألقاليـ األثيوبية ، وىذا البرنامج ناجح جدا  بحيث يساعد أثيوبيا عمى التكيؼ مع بعض الدوؿ

 القريبة منيا مثؿ روندا وغانا . 
المكافأة األكبر )الناغاسا جانفا( فى ىذا العمؿ كما يقوؿ ىو رؤية األطفاؿ وىـ  

يحسنوف مياراتيـ فى القراءة ، فبعضيـ لـ يقرأ أبدا  مف قبؿ ، ولـ يكف قادرا  عمى تيجئة 
لقصص اليـو ىذا األمر الحروؼ األبجدية لذلؾ أشعر حقا  بالسعادة عند رؤيتيـ وىو يقرؤوف ا

 يشعرنى بالفخر . 
إف المكتبة الجوالة مفيدة جدا  لنا ألف فييا العديد مف الكتب التى ال توجد فى مدارسنا  

 وتساعدنا عمى تنمية القراءة . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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وكانت بعض األسر تتردد فى إرساؿ أطفاليا إلى ىذا النشاط يـو األحد خصوصا   
 عماؿ المنزؿ مثؿ ) تيفيست نيفوسى ( إال أنيا تأكدت األوالد الذيف يساعدوف أىميـ فى أ

        وفيمت مقدار فائدة ىذا البرنامج فحرصت عمى الحضور يـو األحد ، ألف ما يتعمموه فى
ىذا البرنامج مفيد جدا  لؤلطفاؿ ، ألنو يزودىـ بالمعرفة المتنوعة التى تساعدىـ عمى التفكير 

  (108)بعقؿ متفتح . 
 دة من الخبرات الدولية  فى مجال المشاركة  المجتمعية فى التعميمجوانب االستفا

يـ ، لما ليا مف أىمية كبيرة تؤكد الخبرات الدولية عمي  المشاركة المجتمعية فى التعم
، ألف التعميـ فى جميع الدوؿ فى حاجة إلى دعـ ومساندة مف المجتمع بجميع فئاتو حتى جدا

المتبعة في تمؾ الدوؿ في تفعيؿ المشاركة المجتمعية  لياتأىـ اآليحقؽ أىدافو .ويمكف تحديد 
  -مايمي: لياتفي التعميـ، مف ىذه اآل

عمؿ لقاءات وندوات لتوعية مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف فى المدارس بأىمية المشاركة  -1
س المجتمعية مف خبلؿ التعاوف بيف أولياء األمور والمدرسيف واإلدارة وذلؾ بزيارة المدار 

 واالتصاؿ بيا بشكؿ مستمر.
تاحة فرصا  متنوعة لمشاركة اآلباء ،ومشاركة األب  -0 تحسيف االتصاؿ بيف البيت والمدرسة وا 

 والمجتمع فى جيود نظامية متسعة ، مشاركة اآلباء فى تعميـ األبناء وبرامج الكبار.
لقرارات التربوية اتاحة المجاؿ والفرصة أماـ أولياء األمور والمعمميف لممشاركة فى اتخاذ ا -3

بداء آرائيـ حوؿ تطوير األداء المدرسي .  والمدرسية واإلرشاد الطبلبي وا 
مساعدة مجالس أولياء األمور واألمناء عمى امتبلؾ الميارات األساسية الضرورية ليـ  -4

كأطراؼ مشاركة فى العممية التعميمية عف طريؽ تقديـ البرامج التثقيفية واإلرشادية التى 
 التعامؿ مع أبنائيـ .تمكنيـ مف 

إنشاء قاعدة بيانات ومعمومات عف مؤسسات المجتمع المدني وأنشطتيا ، وما تقدمو مف  -5
مجيودات إلعطاء مزيد مف المصداقية عف طبيعة عمميا ، ولتييئة المناخ الثقافي لمعمؿ 

  الخيري التمقائي مف جانب أقرار المجتمع.
مدرسة وأولياء األمور عف طريؽ التميفوف أو توفير قنوات اتصاؿ مفتوحة لبلتصاؿ بيف ال -6

االنترنت أو النشرات اإلعبلمية فى المدرسة والمطويات الدورية لزيادة التواصؿ بيف المدرسة 
 وأولياء أمور الطبلب.

البريد  –الياتؼ األرضي أو المحموؿ  –توظيؼ جميع وسائؿ االتصاؿ ) البريد العادي  -7
تروني ( لتفعيؿ المشاركة المجتمعية بيف المدرسة والمجتمع موقع المدرسة االلك –االلكتروني 

 . المحمي كما ورد فى تجربة
جعؿ المدرسة مركز معمومات ومكاف تبلحـ المجتمع المحمي ، فالعبلقة بينيـ متبادلة ،   -8

فاألىؿ والمجتمع يشاركوف فى األنشطة المدرسية ، والمدرسة تقترح وسائؿ لمتنمية المحمية 
المعيشة ، كما أف مكتبة المدرسة وأماكف األنشطة بيا مفتوحة دائما  وتحسيف ظروؼ 

 ألعضاء المجمس المحمي . 
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 -مساىمة رجاؿ األعماؿ في دعـ المدارس دعما  كبيرا  عمى النحو التالي :   -9
عادة النظر فى بعض المواد الدراسية بحيث تكوف المناىج متواءمة  - دعـ التغذية الراجعة وا 

 . مع حاجة المجتمع 
 المشاركة فى توضيح بعض الميارات المطموب تضمينيا فى محتوى المناىج .  -
 تقديـ دعـ مادى لممدارس بطريقة غير مباشرة كطمب برامج تدريب لمعامميف لدييـ .  -
 تقديـ التبرعات المالية والعينية لمطبلب محدودي الدخؿ. -
شطة التى تقـو بيا بعض المساىمة فى تنفيذ بعض األنشطة التى تقـو بيا المدارس واألن -

التجمعات والمساىمات الفردية والمجتمعية ذات النفع العاـ والتى تعمؿ عمى تحقيؽ الصالح 
 العاـ والدفاع عف القيـ المجتمعية .

قامة فييا مركز مصادر تعميمية وتتـ تزويده بالكتب الدراسية  - اختيار إحدى المدارس وا 
بما فييا مركز مصادر التعمـ بؤرة إشعاع لما حوليا  واألجيزة الحديثة بحيث تعد ىذه المدرسة

 مف المدارس والمناطؽ .
 تنمية العبلقة واالرتباط بالمدرسة وذلؾ بتشجيع النجاحات الفردية لمتبلميذ -

مساىمة اإلعبلـ بدور ميـ يساعد عمى دعـ العممية التربوية فى المدارس ويساىـ فى  -12
 تحسينيا مف خبلؿ : 

 حيث يتـ مشاركة الجميع فى صنع القرار.عرض الحقائؽ كاممة ب -
 تييأة الرأي العاـ لتقبؿ عمميات التعديؿ والتطوير .  -
        إقناع المدرسة واألسرة والمجتمع )الجميع( بأىمية المشاركة المجتمعية عمى كافة -

 األطراؼ والمستويات . 
 . يدعـ التغذية الراجعة التى تساىـ فى التطوير الدائـ لمخطط التربوية -
 تقديـ البرامج التربوية المرئية والمسموعة .  -
 تقديـ النشرات التربوية لممجتمع .  -

فساح المجاؿ ألولياء األمور ومنظمات المجتمع  -11 تفعيؿ مواقع المدارس االلكترونية ، وا 
 المدني لممشاركة الفاعمة مف خبللو ، والتعرؼ عمى أنشطة وبرامج ىذه المدارس 

ع  -10 بلميو عف المشاركة اإليجابية فى تطوير المدارس وتحسينيا ، تنسيؽ حممة تثقيفية وا 
بداعي في التنمية المحمية ألنيـ  ودور الشباب بصفة خاصة بما ليـ ف دور إيجابي وا 

 . الجيدالقادروف عمى العطاء وبذؿ 
المشاركة المجتمعية لممواطنيف وأولياء األمور واألمناء والمعمميف فى الحفاظ عمى البيئة  -13

 بالمدارس وحمايتيا مف التموث ،  والمشاركة فى صنع واتخاذ القرارات التعميمية. المحيطة
كسابيـ المواقؼ التعاونية  -14          تعميـ التبلميذ األفكار المرتبطة بمكانة الفرد فى المجتمع وا 

) التعاوف فى انجاز األعماؿ المنزلية ، تنظيؼ الفصوؿ الدراسية فى آخر النيار ، وزيارة 
ميف لمطبلب وعقد اجتماع بيف الطبلب ومدرسييـ فى آخر النيار ويفكروف جماعيا المعم

 بأحداث ذلؾ اليـو وتجاربو .



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تحسيف حضور المعمميف وأدائيـ عف طريؽ تمكيف المجتمعات المحمية مف مساءلة  -15
 المعمميف وربط بدالت المعمميف باألداء .

نيف ليفكروا ويخططوا وينفذوا ،إيقاظ تنظيـ معسكرات ريفية يتاح مف خبلليا الفرصة لممواط -16
 الوعى بالعوامؿ واألسباب التى أدت لمتخمؼ فى القري .

تدريب االىالي عمى التعامؿ مع المشكبلت بإكسابيـ كافة الميارات كأعماؿ التسويؽ والبيع  -17
 وسد النقص فى اإلدارة . 

قص التغذية ، االىتماـ بالرعاية الصحية لممجتمع فيما يخص الوقاية مف األمراض ون -18
 ومواجية الكوارث الطبيعية واإلسعافات األولية .

تحويؿ المدارس في الريؼ والقري إلى مراكز مجتمعية لتقنية المعمومات واالتصاالت  -19
وتوفير خدمات حيوية لمفئات الميمشة والمستضعفة ويشمؿ ذلؾ األطفاؿ والنساء والسكاف 

 يف يعيشوف فى المناطؽ الريفية والنائية . األصميوف واألشخاص ذوى اإلعاقة واألفراد الذ
توفير واستغبلؿ الموارد المتاحة بالمجتمع المحمي واالعتماد عمى مجيودات ومعارؼ  - 02

 أفراد المجتمع المحمي. 
آليات تفعيل المشاركة المجتمعية لتحسين جودة التعميم وتنمية المجتمع المحور الثالث : 

 فى ضوء بعض الخبرات الدولية 
د معظـ دوؿ العالـ عمى المشاركة المجتمعية ، لما ليا مف أىمية كبيرة جدا فى تؤك 

مجاؿ التعميـ ، ألف التعميـ فى جميع الدوؿ وخاصة مصر فى حاجة إلى دعـ ومساندة مف 
المجتمع بجميع فئاتو حتى يحقؽ أىدافو ، ويأتي ىذا الدعـ أوال  : مف أولياء األمور بيدؼ 

ئيـ ، وثانيا : مف المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني . وثالثا  مف تحسيف جودة تعميـ أبنا
 أجيزة اإلعبلـ الميتمة بالتعميـ ، ورابعا  : مف كؿ أطراؼ المجتمع األخري . 

وفيما يمي عرض آلليات تفعيؿ المشاركة المجتمعية لتحسيف جودة التعميـ وتنمية  
 ت يتـ عرضيا فى محاور كما يمي : المجتمع فى ضوء بعض الخبرات الدولية وىذه اآلليا

 أوال  : المحور األول : مجالس اآلباء )أولياء األمور( واألمناء والمعممين 
تعتبر مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف أحد المؤسسات المجتمعية التى تسيـ مساىمة 

       ىيئة فاعمة فى تفعيؿ دور المدرسة والقائميف عمى التعميـ مف المعمميف والمسئوليف مف
 إدارية وتعميمية . 

ونظرا  ألف المدارس تعتبر وسيمة أساسية لنمو المجتمعات وتطوير تراثيا وثقافتيا 
الحضارية ، ومواكبتيا لممعطيات المعاصرة مف تقدـ عممي وتكنولوجي وثورة معرفية ، فإنيا 

ينيا مف فاعمية بحاجة إلي رعاية كاممة مف المؤسسات المجتمعية األخرى لمنيوض بيا وتمك
حاطتيا بالظروؼ المناسبة التى تكفؿ ليا تحقيؽ رسالتيا ، وأيضا  حمايتيا مف  األداء ، وا 
ذا ما تحقؽ ليا ذلؾ فإنيا  التحديات الخارجية والداخمية التى قد تعوؽ أدائيا ودورىا الحقيقي ، وا 

البد أف يكوف ىناؾ  تعتبر مسئولة أماـ المجتمع المحمي وأولياء أمور الطبلب ، ومف ثـ فإنو
 تعاوف وثيؽ بيف المدارس والمنازؿ. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ومف ناحي أخري فإف مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف اذا ما أحسف تنظيميا فإنيا  
تستطيع أف تساىـ بخدمات كبيرة لمتعميـ والمدارس عمى السواء ، السيما وأف الدولة تيتـ بزيادة 

 ات . المثيؿ الشعبي وفعاليتو عمى كؿ المستوي
 وىذه آليات لتفعيل مجالس اآلباء واألمناء والمعممين : 

عمؿ لقاءات وندوات لتوعية مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف فى المدارس بأىمية المشاركة  -1
المجتمعية مف خبلؿ التعاوف بيف أولياء األمور والمدرسيف واإلدارة وذلؾ بزيارة المدارس 

دث فى الواليات المتحدة األمريكية والمكسيؾ ، والبرازيؿ واالتصاؿ بيا بشكؿ مستمر كما يح
 واليند وماليزيا واستراليا . 

 تشجيع أولياء أمور الطبلب لمتابعة أبنائيـ والمشاركة فى حؿ مشكبلت مدارس أوالدىـ .  -0
عمؿ برامج تدريبية وتثقيفية لزيادة وعى أعضاء ىذه المجالس ، والسعى نحو حسف اختيار  -3

 ىمتيـ فى خدمة العممية التعميمية . األعضاء ومسا
تدعيـ ىذه المجالس بالكفاءات المختمفة ، واكتشاؼ موارد جديدة ، والسعى نحو حث  -4

 األعضاء عمى الحضور والمشاركة بفعالية فى برامج وأنشطة المجمس المختمفة . 
               أف تنفذ ىذه المجالس برامج لتأىيؿ المتطوعيف لممشاركة فى برامج المدرسة مثؿ -5

 األنشطة المدرسية ( .  –الصيانة البسيطة والترميمات  –) محو األمية 
عقد مؤتمر مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف وىو عبارة عف لقاء دوري منظـ بيف ولى  -6

األمر والمعمـ معا  وفيو يدور حديث ودى متبادؿ بيف ولى األمر والمعمـ عف التمميذ وأىـ 
خفا قاتو ومواىبو ومياراتيا سواء بالمدرسة أو المنزؿ ، وينتيي المقاء باتفاقات انجازاتو ، وا 

صريحة بيف المعمـ وولي األمر عف التدخبلت المختمفة التى سوؼ يتـ عمميا حتى موعد 
 المقاء القادـ ، كما يتفقوف عمى الطريقة التى سوؼ يتبادلوف بيا المعمومات حوؿ التمميذ . 

ء ىى أحد أشكاؿ التواصؿ بيف األسرة والمدرسة ، فيمكف أف يقدـ نظرا  ألف مجالس اآلبا -7
 اآلباء ألبنائيـ الخدمات التالية : 

  . التعاوف مع المدرسة وزيادة التواصؿ معيا 
  . االىتماـ بالعممية التعميمية داخؿ المدارس 
  .تكرار القراءة لؤلطفاؿ وقضاء أطوؿ وقت ممكف معيـ إلحساسيـ باألماف 
 ء الواجبات المنزلية لمتأكيد عمى أىميتيا واالنتياء منيا . متابعة أدا 
  . توجيو وسائؿ اإلعبلـ لصالح أطفاليـ 
أف تعتمد اإلدارة المدرسة اجتماعات منتظمة وبناءه لمجالس اآلباء واألمناء والمعمميف ،  -8

حوؿ ما ويكوف بحضور أولياء األمور والمعمميف والمديريف واالستماع إلى اآلراء والمقترحات 
 يقدـ فى المدارس مف أنشطة . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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أف تفسح اإلدارة المدرسية المجاؿ أماـ أولياء األمور والمعمميف لممشاركة فى اتخاذ القرارات  -9
بداء آرائيـ حوؿ تطوير األداء المدرسي كما فى  التربوية والمدرسية واإلرشاد الطبلبي وا 

 أمريكا واستراليا والمكسيؾ . 
مف األنشطة الترحيبية ، والدعوات المستمرة لمجالس اآلباء أف تقدـ المدارس سمسمة  -12

      واألمناء والمعمميف لممشاركة فى األنشطة االجتماعية التى يمكف االستفادة مف خبلليا 
مف خبراتيـ المتعددة ووظائفيـ التى يمارسونيا ، مثاؿ المناسبات الدينية والوطنية 

 واالجتماعية المختمفة . 
شراؾ تبنى المدارس  -11 ألسموب اليـو المفتوح وأسبوع تنمية العبلقات بيف المنزؿ والمدرسة ، وا 

شراؾ مجالس األمناء والمعمميف لئلسياـ فى توثيؽ الصمة بيف  أولياء األمور فى ذلؾ وا 
 المنزؿ والمدرسة . 

          تكريـ الطبلب لمتفوقيف فى التحصيؿ العممي ، والمتميزيف فى األنشطة المدرسية -10
بحضور أولياء أمورىـ وكذلؾ تكريـ أولياء األمور المتعاونيف مع المدرسة فى  وذلؾ

 المناسبات المختمفة . 
تشارؾ المدارس بطبلبيا فى عمؿ أياـ تطوعية مع المؤسسات المختمفة وأف يقود الطبلب  -13

ة مدير المدرسة ومجمس اآلباء واألمناء والمعمميف كما فى التجربة الماليزية ، وتدعو المدرس
أساتذة مف كمية الطب وخبراء مف وزارة الصحة إللقاء محاضرات لمطبلب بغرض التوعية 

 والتثقيؼ والرعاية الصحية وكيفية ممارستيا حياتيا  . 
إشراؾ مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف فى تطوير البرامج التربوية والتعميمية التى تقدميا  -14

 تظير نقاط القوة والضعؼ فى أداء المدارس.  المدارس مف خبلؿ مبلحظاتيـ التى يمكف أف
 اشتراؾ مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف فى المعارض الفنية والثقافية التى تقيميا المدارس.  -15
مساعدة مجالس أولياء األمور واألمناء عمى امتبلؾ الميارات األساسية الضرورية ليـ  -16

ـ البرامج التثقيفية واإلرشادية التى كأطراؼ مشاركة فى العممية التعميمية عف طريؽ تقدي
 تمكنيـ مف التعامؿ مع أبنائيـ كما ىو متبع فى الواليات المتحدة األمريكية والياباف . 

إعطاء ورش عمؿ ودورات تدريبية مختمفة ألعضاء مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف مثؿ  -17
 ىذه الحواسب اآللية .  دورات فى الحاسوب ومياراتو وعمى صيانة األعطاؿ التى قد تواجو

التربية الوالدية لتمكيف األسرة المصرية مف مواجيو التحديات التربوية المعاصرة والمستقبمية  -18
شباع احتياجات  بيدؼ خمؽ لغة مشتركة بنف التربوييف )آباء وأمناء ومعمميف ( فى تحقيؽ وا 

اح والتميز مناخ أمف يسوده أبنائيـ مما يسيـ فى توفير مناخا  مدرسيا  مبلئما لمتعميـ ، والنج
 روح التعاوف واالحتراـ والحب المتبادؿ . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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تقـو المدارس بعقد برامج تدريبية تقـو فييا بتدريب المعمميف عمى كيفية التعامؿ مع أولياء  -19
 األمور واألمناء وتشجييـ عمى المشاركة فى عممية تعميـ أبنائيـ وتدريبيـ عمى كيفية 

 بيـ لممشاركة فى غير الميتميف وكيفية الوصوؿ إلييـ وجذ التعامؿ مع أولياء األمور
 . فعاليات المدرسة

تقـو المدارس بتنفيذ يوميف مفتوحيف عمى األقؿ كؿ عاـ ، وأف تكوف ىذه األياـ المفتوحة  -02
نياية شير مارس بحيث يكوف ليذه المدارس متسع مف الوقت لمراجعة عمميا لمعاـ الحالي 

يـو المفتوح ىو ذلؾ اليـو الذي تعرض فيو تمؾ األنشطة التى بادر والتخطيط لممستقبؿ ، وال
مجمس اآلباء واألمناء والمعمميف (  –مديروف  –بيا العامموف بالمدرسة ونفذوىا ) معمموف 

الستعراض مواىب الطبلب وتقديـ تقرير ألولياء األمور عف تقدـ أبنائيـ ، كما أف اليـو 
عمميف إليضاح بيئة التعمـ بالفصؿ وطرؽ التدريس ، وفتح المفتوح ىو ذلؾ الوقت المتاح لمم

حوار مع أولياء األمور حوؿ البيئات المتاحة فى تعميـ التبلميذ ، ويمكف لمجالس اآلباء 
واألمناء والمعمميف استغبلؿ ىذه األياـ فى تقوية عممية التخطيط مع المدرسة ، بجمع 

فية أو رياضية ، كما يمكف أف تستخدـ ىذه تبرعات أو لعمؿ حفبلت أو مسابقات فنية أو ثقا
األياـ لعقد مؤتمرات تعميمية تقدـ ألولياء األمور مف قبؿ العامميف بالمدارس أو مف قبؿ 
        متكمميف مف خارج المدارس ، وفى ىذا اليـو يدعـ موجيوا المدارس مف التربية 

ري المتعمقة باالتصاؿ حوؿ والتعميـ المدارس فى محتوى األنشطة الصيفية واألنشطة األخ
 انجازات الطبلب . 

إعطاء مزيد مف االستقبللية المالية واإلدارية لممدارس فى ضوء ال مركزية واعية ورشيدة  -01
ومسئولة مع زيادة الموارد والمخصصات المالية لممدارس لكى تستمكف مف اإلنفاؽ بصورة 

فية والبلصفية المختمفة والتى أفضؿ عمى الطبلب الفقراء واأليتاـ وممارسة النشطة الصي
 يشارؾ فييا مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف . 

إشراؾ مجالس اآلباء واألمناء والمعمميف فى بعض األعماؿ المدرسية مثؿ المساىمة فى  -00
اتخاذ بعض القرارات المدرسية وبرامج التغذية ورعاية الموىوبيف والمعوقيف واإلشراؼ عمى 

 وتنظيـ ونقؿ الطبلب فى الرحبلت المدرسية وغيرىا . الدراسات المسائية ، 
إصدار لوائح وقرارات وزارية تعطى الصبلحية الكافية لمجمس اآلباء واألمناء والمعمميف  -03

لمقياـ بدروىا الحقيقي فى تطوير المدارس وتقديـ الحموؿ والمقترحات وحؿ المشاكؿ التى 
 تواجو المدارس . 

ألمور حيث يتضمف اآلتي ) اسـ الطالب / الطالبة ، اسـ ولي االىتماـ بعمؿ دليؿ ألولياء ا -04
أمر الطالب / الطالبة ، الوظيفية ، رقـ التميفوف الخاص بالمنزؿ والمحموؿ ، الميارات 
         والخبرات التى يتميز بيا ، وذلؾ حتى يمكف االستفادة منيا فى تنفيذ بعض برامج

 أنشطة المدرسة . 
األمور الميندسيف الزراعييف وذلؾ لبلستفادة منيـ فى أنشطة التربية االىتماـ بحصر أولياء  -05

 الزراعية والوحدة المنتجة بالمدرسة . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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االىتماـ بحصر أولياء األمور الدعاة فى المجاؿ الديني وذلؾ لبلستفادة منيـ فى إعطاء  -06
اؿ كيفية استقب –األخبلؽ اإلسبلمية  –محاضرات دينية لمطبلب مثؿ ) الزي اإلسبلمي 

 موسـ الحج"( .  –المناسبات الدينية " كشير رمضاف 
         ضرورة التعاوف بيف المدارس والمؤسسات الصحية إلقامة برنامج تحت عنواف  -07

 . و السعي إلى تحقيؽ مواطنيف أصحاء( حيث أف ىدؼ المؤسسة الصحية ى)طبلب أصحاء
ي إلقامة دورات فى جميع االىتماـ بالتعاوف بيف المدرسة وبيف مراكز الشباب والنواد -08

األلعاب الرياضية الفردية والجماعية وبحضور مجالس أولياء األمور واألمناء والمعمميف حتى 
 نستطيع أف ننمى مواىب الطبلب الرياضية . 

 ثانيا : المحور الثاني : منظمات ومؤسسات المجتمع المدني 
المشاركة المجتمعية ، فإف  فى الوقت الذي يمعب فيو التعميـ دورا  بارزا  فى تنمية 

 المشاركة المجتمعية ذاتيا فى العممية التعميمية تعد شرطا  ضروريا  وعنصرا  أساسيا  مف 
العناصر التي تمكف العممية التعميمية مف تحقيؽ أىدافيا ، وتوجد جوانب عديدة تتجمي فييا 

انب منظمات ومؤسسات غير الحكومية بصورة عامة فى مجاؿ التعميـ ومف ىذه الجو  المشاركة 
 . مدنيالمجتمع ال
فمنظمات المجتمع المدني تساىـ فى تفعيؿ المشاركة المجتمعية فى التعميـ مشاركة  

كبيرة ، وتعتبر ىذه المنظمات أىـ الجيات التى يشارؾ األىالي مف خبلليا فى األنشطة 
يـ والرغبة فى النيوض والمشاريع التعميمية نتيجة إحساسيـ بالمسئولية االجتماعية نحو مجتمع

بو والعمؿ مف أجؿ الصالح العاـ ، فالمجتمع المدني أصبح المحور الثالث لموطف إلى جانب 
الحكومة والقطاع الخاص كما يوجد عدد مف المتطوعيف لمقياـ بأعماؿ المنظمات المجتمعية ، 

أحد المدخبلت  إضافة إلى أعضاء الييئات اإلدارية فى ىذه المنظمات ، وىؤالء المتطوعيف ىـ
لمموارد البشرية ألنيا تعتمد عمييـ فى تقديـ خدماتيا أو تحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ األدوار 

 المختمفة التى يؤدونيا . 
وفيما يمي عرض آلليات تفعيؿ مشاركة منظمات المجتمع المدني فى تحسيف جودة  

 التعميـ وتنمية المجتمع . 
ات وزارية تفسح باب التعاوف بيف الجمعيات األىمية تييئة المناخ القانوني بصدور عدة قرار  -1

 ووزارة التربية والتعميـ . 
 توفير بيئة ثقافية جديدة تسمح بشراكة الجمعيات ألىمية لوزارة التربية والتعميـ .  -0
تحديث قاعدة بيانات الجمعيات األىمية والمنظمات والمؤسسات األىمية وتوفيرىا لوزارة التربية  -3

 والتعميـ . 
 صيؿ مصروفات دراسية مف األىالي بنسب تتبلءـ مع دخوليـ . تح -4
مساىمات رجاؿ األعماؿ مف خبلؿ الضرائب وعائدات مشاريعيـ لتحسيف جودة التعميـ  -5

 والتوسع فى إنشاء بعض المرافؽ الخاصة بالمدارس . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مساىمات قطاعات األعماؿ والخدمات الممموكة لمدولة .  -6
 الية والمصرفية . مساىمات البنوؾ والمؤسسات الم -7
إنشاء مصارؼ إسبلمية تتولي تمقى أمواؿ الزكاة والتبرعات والتى توجو إلى تمويؿ التعميـ  -8

 وصيانة المدارس . 
     االىتماـ بالمدارس المنتجة فى قطاع التعميـ الفنى والتوسع فييا وفتح األسواؽ أماميا -9

 لتسويؽ منتجاتيا . 
تشجع مؤسسات المجتمع المدني عمى المشاركة فى أف تكوف ىناؾ سياسات مرنة لممدارس  -12

أنشطة المدارس والسماح لآلباء وأعضاء ىذه المنظمات وغيرىـ بالمشاركة فى األنشطة 
تباع سياسات حكيمة لؤلجازات العائمية وتوفير الوقت  المدرسية خبلؿ ساعات العمؿ ، وا 

 ت محو األمية . لمعامميف لكي يتطوعوا لمعمؿ فى المدرسة والمشاركة فى مشروعا
المشاركة فى موارد المدارس عف طريؽ تشجيع المدارس عمى تنظيـ رحبلت ميدانية  -11

لتبلميذىا لزيارة المؤسسات والتبرع بأجيزة الحاسب اآللي وغيرىا مف المعدات ، والسماح 
 لمكبار باستخداـ التكنولوجيا وغيرىا مف الخدمات . 

مف أولياء األمور ودفع مصروفات التبلميذ الفقراء التغذية المدرسة ومساعدة محدودي الدخؿ  -10
 واأليتاـ وشراء احتياجاتيـ المدرسية . 

التبرع باألراضي أو إنشاء المباني المدرسية والتجييزات التعميمية وخاصة فى المجتمعات  -13
 والقرى الفقيرة . 

 اليؼ التعميمية. تقديـ المنح الدراسية والدعـ لمتبلميذ الفقراء عف طريؽ القروض لتخفيؼ التك -14
توسيع قاعدة مشاركة منظمات المجتمع المدني فى إعداد الخطوط العريضة لممناىج ،  -15

باالستفادة مف الخبرات المتنوعة ألولياء أمور الطبلب خاصة ممف يعمموف فى المجاؿ 
 التربوي والتعميمي . 

دارة المدرسة فى تقويـ الداء المدرسي .  -16  التعاوف مع المعمميف وا 
االستشارات التربوية لؤلسر المختمفة مف أجؿ ممارسة الجوانب التربوية مع أبنائيـ  تقديـ -17

 ومساعدة أبنائيـ فى الجوانب المدرسية . 
االستفادة مف مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعمومات لتوفير مصادر تعميـ  -18

 جديدة مف خبلؿ المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني .  
وتأصيؿ النشاط الخيرى لمنظمات المجتمع المدني مف خبلؿ ربط ىذه المنظمات  تعزيز -19

 بشكؿ مباشر بالمستيدفيف )المدارس والمواطنيف( مف خدماتيا . 
االىتماـ بدعوة جميع رؤساء الجمعيات األىمية فى بداية العاـ الدراسي لمتعرؼ عمى  -02

ببلغيـ بال تبلميذ محدودى الدخؿ وذوى احتياجاتيـ وعرض احتياجات المدارس عمييـ وا 
 األمراض المزمنة لمساعدتيـ . 
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االىتماـ بعمؿ مطوية عف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحيطة بالمدرسة  -01
اسـ  –وخصوصا  الجمعيات األىمية عمى أف تتضمف ىذه المطوية اآلتي ) اسـ الجمعية 

ى تقدميا الجمعية ( حتى يمكف الخدمات الت –العنواف  –رقـ التميفوف  –رئيس مجمس اإلدارة 
 االستفادة منيا فيما بعد . 

إقامة مشروع تحت عنواف ) مشروع كفالة التمميذ اليتيـ ( والذي بمقتضاه تكفؿ الجمعية  -00
األىمية أو المؤسسة األىمية عددا  مف التبلميذ اليتامى ، وذلؾ بدفع مبالغ مالية ثابتة شيرية 

 ى التعميـ . أو سنوية تساعدىـ عمى االستمرار ف
إقامة مشروع تحت عنواف )جماعة القيـ التربوية ( ويتـ وفقا  ليذا المشروع تكويف جماعة مف  -03

أفراد المجتمع الناجحيف وأعضاء فى الجمعيات األىمية والمؤسسات االجتماعية ويتمتعوف 
داخؿ بسمات الخمؽ والعمـ والمكانة العالية ، يكوف دورىـ الرئيسي مراقبة سموؾ التبلميذ 

صبلحو ، خاصة أف كثيرا  مف التبلميذ "غالبا " ما يثيروف مشكبلت سموكية  وخارج المدرسة وا 
 مع زمبلئيـ أو أفراد مجتمعيـ . 

إنشاء قاعدة بيانات ومعمومات عف مؤسسات المجتمع المدني وأنشطتيا ، وما تقدمو مف  -04
لمناخ الثقافي لمعمؿ مجيودات إلعطاء مزيد مف المصداقية عف طبيعة عمميا ، ولتييئة ا

 الخيري التمقائي مف جانب أقرار المجتمع كما ىو متبع فى الواليات المتحدة األمريكية . 
إقامة مشروع تحت عنواف ) ماال يمزمؾ ... قد يحتاجو غيرؾ( حيث يتبرع ولى األمر  -05

 والطالب والمعمـ وأعضاء الجمعيات األىمية بما ال يمـز ليـ حتى يمكف أف يستفيد منو
 شخص طالب آخر . 

إقامة مشروع تحت عنواف ) رعاية األلؼ نخمة ( حيث تقـو جمعية أىمية ما بمشروع تحت  -06
عنواف ) زراعة األلؼ نخمة ( ويتـ زراعة النخؿ أماـ المدارس ، وأف تقـو المدارس بعمؿ 
مشروع خدمة عامة تحت عنواف ) رعاية األلؼ نخمة ( وأف تقدـ الجمعية الذي زرعت النخؿ 

 وجبة إفطار لمطبلب وبعض اليدايا . 
إقامة مشروع محاضرات عف أنفمونزا الطيور حيث يتـ االتصاؿ بجمعية ما مسئولة عف  -07

التوعية الثقافية عف أنفمونزا الطيور لتعطي محاضرات فى المدارس عف وباء أنفمونزا الطيور 
مع توزيع مطوية لكؿ عمى أف تقـو الجمعية بتوزيع لوحات إرشادية عف الوباء فى المدارس 

 طالب عف أنفمونزا الطيور . 
عداد البرامج المناسبة  -08 دراسة االحتياجات التدريبية لممعمميف ولجميع العامميف فى المدرسة ، وا 

لرفع كفاءتيـ فى استقطاب مؤسسات المجتمع المدنى نحو المدرسة ، والمشاركة فى أنشطتيا 
 وتمبية احتياجاتيـ . 

فساح المجاؿ ألولياء األمور ومنظمات المجتمع المدني  تفعيؿ مواقع المدارس -09 االلكترونية ، وا 
 لممشاركة الفاعمة مف خبللو ، والتعرؼ عمى أنشطة وبرامج ىذه المدارس كما فى ماليزيا . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ثالثا : المحور الثالث : أجيزة اإلعالم الميتمة بالتعميم 
          المجتمع بمؤسساتو تعنى المشاركة المجتمعية فى التعميـ مساىمة كؿ طوائؼ

وىيئاتو أفرادا  وجماعات فى تطوير العممية التعميمية ، ويدخؿ فى ذلؾ المؤسسات الحكومية 
          والبيئة المحيطة وغير الحكومية ، وأولياء األمور ومجمس األمناء والمعمميف واإلعبلـ 

 . والمجتمع المحمي
فو الحديثة والتقميدية في إنجاح حمبلت وال يمكف إغفاؿ دور اإلعبلـ بكافة صنو  

ومبادرات حكومية ومجتمعية ونذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ مشروعات التشجير والنظافة وغيرىا 
 مف المشاريع سواء الدراسية أو غيرىا . 

( دولة مف مختمؼ 72كما كاف )لوكالة النترينوت( وىى وكالة خيرية أىمية تعمؿ فى ) 
وؿ عربية ، أنشطتيا فى مصر وكانت أولي نشاطاتيا فى مصر ىى ( د5قارات العالـ و )

( مدرسة فى أربع محافظات مصرية 66مشروع )شركاء( والذي يستيدؼ في مرحمتو األولي )
( ناديا  مجتمعيا  الستضافة المقاءات والمناقشات بيف الطبلب فى 66كاف مف أىـ نتائجيا إنشاء )

مة الثانية مف مشروع )شركاء( ليستيدؼ الجامعات غير األوقات الدراسية ، وجاءت المرح
( جامعات مصرية حيث ينقسـ التدريب بو إلى جزء 7المصرية حيث تـ تنفيذ المشروع فى )

نظري عف طريؽ محاضرات تعرؼ الطبلب بحقوقيـ ودورىـ فى المجتمع وأساسيات المواطنة 
التعميـ المدني بجامعة )دنفر( يتبعيا الشؽ العممي عف طريؽ تمقي التدريب العممي مف خبراء 

 يتعمـ جميع أعضاء المشروع بالتعمـ عف طريؽ االنترنت . 
إف لئلعبلـ دورا  فى توجيو المشاركة المجتمعية فى مجاؿ التعميـ ، وسوؼ نعرض  

آليات لتفعيؿ مشاركة اإلعبلـ فى دعـ العممية التربوية فى المدارس والمساىمة فى تحسينيا لما 
 رات يمكف استثمارىا لتحسيف قدرات المشاركة المجتمعية فى التعميـ مف خبلؿ : تمتمكو مف قد

 عرض الحقائؽ كاممة بحيث يتـ مشاركة الجميع فى صنع القرار .  -1
 تييئة الرأي العاـ لتقبؿ عمميات التعديؿ والتطوير .  -0
األطراؼ  إقناع المدرسة واألسرة والمجتمع )الجميع( بأىمية المشاركة المجتمعية عمى كافة -3

 والمستويات . 
 تدعيـ التغذية الراجعة التى تساىـ فى التطوير الدائـ لمخطط التربوية والتعميمية .  -4
 تقديـ البرامج التربوية والتعميمية المرئية والمسموعة .  -5
 تقديـ النشرات التربوية والتعميـ لممجتمع كما جاء فى التجربة الماليزية .  -6
ع اإلعبلـ التربوي وتوضيح أىدافو جيدا  إلدارات المدارس استضافة مف ليـ عبلقة بموضو  -7

 والمعمميف والعامميف فى المدرسة لكى تكوف مساىمتيـ فعالة وىادفة . 
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          توظيؼ اإلعبلـ التربوي بطريقة فاعمة فى نشر رسالة المدرسة ورؤيتيا وأىدافيا  -8
 وثقافتيا وأعماليا . 

ف والتى تمكنيـ مف إبداء آرائيـ حوؿ خطط تطوير توفير المعمومات األساسية لممواطني -9
مدنيـ أو المشاريع الكبرى المؤثرة عمى معيشتيـ ويكوف عمى ذلؾ عف طريؽ عقد ندوات 
أو مؤتمرات لئلعبلف عف المشروعات التعميمية أو لجمع المواطنيف وأعضاء المجمس 

نبا  عمى جنب مع المحمي ،ويمكف أيضا  نشرىا عف طريؽ الجرائد المحمية الموجودة ج
 مواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( باعتبارىا الوسيمة األقرب إلى التصفح . 

اإلعبلف عف طمب آراء السكاف المحمييف فى الجرائد المحمية وعبر المواقع االلكترونية  -12
ومواقع التواصؿ االجتماعي الخاصة بالمدارس والمجمس المحمي حوؿ الخدمات التعميمية 

 ـ ألبنائيـ . التى تقد
عبلميو عف المشاركة اإليجابية فى تطوير المدارس وتحسينيا ،  -11 تنسيؽ حممة تثقيفية وا 

بداعي في التنمية المحمية ألنيـ  ودور الشباب بصفة خاصة بما ليـ ف دور إيجابي وا 
 القادروف عمى العطاء وبذؿ الجيد كما فى التجربة االسترالية . 

نشرة إعبلمية دورية أو شبو دورية لتعريفيـ بالبرامج واألنشطة تزويد أفراد المجتمع المحمي ب -10
 التعميمية والتدريبية المشتركة والتى يمكف تنفيذىا مف قبؿ الطرفيف المدرسة والمجتمع . 

إجراء االتصاالت الياتفية أو عبر األنترنت مع أولياء األمور لتزويدىـ بالمستجدات  -13
 ور الميمة المتعمقة بأبنائيـ . المختمفة فى المدرسة وإلعبلميـ باألم

إبراز أجيزة اإلعبلـ المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة جيود المشاركة المجتمعية والتى  -14
ساىمت فى حؿ المشكبلت المدرسية وبالتالي يسيـ اإلعبلـ المسموع والمرئي والمقروء فى 

عمى العممية التعميمية مما توعية المجتمع بأىمية المشاركة المجتمعية وانعكاستيا اإليجابية 
يحفز اليمـ والمشاعر واألتجاىات نحو العمؿ عمى حؿ المشكبلت المدرسية عف طريؽ 

 جيود المشاركة المجتمعية . 
مساىمة المؤسسات اإلعبلمية فى توعية أفراد المجتمع بأىمية المشاركة المجتمعية فى  -15

 تطوير التعميـ . 
سة والمجتمع وتوظيؼ التقنيات الحديثة كاالنترنت التنوع فى أساليب االتصاؿ بيف المدر  -16

ومواقع التواصؿ االجتماعي والصحؼ لدعـ المشاركة الفاعمة بيف المدرسة واألسرة عف 
  طريؽ البرامج واألنشطة الخدمية . 

إنشاء مركز معمومات تربوية تكوف ميمتو نشر وبث أحدث البحوث والبرامج والسياسات  -17
 بالتعميـ ، خاصة وسائؿ اإلعبلـ وشبكة لمنظمات األىمية .  والتطبيقات لكؿ الميتميف



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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االستفادة مف البرامج التعميمية والدينية والقنوات التعميمية التى يقدميا التميفزيوف وتنمية  -18
 ميارات استخداـ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة . 

مسموعة زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع المحمي عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة ال -19
 والمرئية والمقروءة . 

توفير قنوات اتصاؿ مفتوحة لبلتصاؿ بيف المدرسة وأولياء األمور عف طريؽ التميفوف أو  -02
االنترنت أو النشرات اإلعبلمية فى المدرسة والمطويات الدورية لزيادة التواصؿ بيف 

 المدرسة وأولياء أمور الطبلب ، مثؿ تجربة أمريكا والبرازيؿ وماليزيا . 
فتح قنوات اتصاؿ بيف مجمس اآلباء واألمناء والمعمميف وبيف وسائؿ اإلعبلـ المختمفة  -01

 والمؤسسات والجمعيات األىمية ، والمجتمع المحمي . 
إعبلف أجيزة اإلعبلـ المرئية والمسموعة والمقروءة عف انجازات المدارس وخططيا  -00

نترنت أو مف خبلؿ مواقع التطويرية ، مف خبلؿ نشرات دورية أو االميبلت عف طريؽ اال
 التواصؿ االجتماعي ) الفيسبوؾ وتوتير( . 

نشر ثقافة المشاركة المجتمعية بيف التربوييف والعامميف فى الحقؿ التعميمي والمجتمع بأسره  -03
لضماف تقبميـ ومساندتيـ لمتطوير والتغيير عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ )الصحؼ واإلذاعة 

 التواصؿ االجتماعي ( والندوات والمؤتمرات وورش العمؿ .  والتميفزيوف واالنترنت ومواقع
تنظيـ الندوات والمحاضرات وحمبلت التوعية ألولياء األمور عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ  -04

المختمفة لتوضيح أىمية التعاوف مع المدرسة وفوائدىا ألبنائيـ الطبلب وتوضيح األضرار 
 والتى تنعكس عمى أبنائيـ . الناجمة عف عدـ التعاوف والتواصؿ مع المدرسة 

زيادة دور اإلعبلـ التربوي المدرسي لتثقيؼ العامميف فى المدرسة وأفراد المجتمع المحمي  -05
بأىمية التعاوف بيف المدرسة والمجتمع ، وتشجيعيـ عمى تفعيؿ أدوارىـ فى ىذه المشاركة 

المستجدات التى المدرسية المجتمعية ، واطبلع اإلعبلـ مف ) صحؼ وتميفزيوف وراديو ( ب
 تخص العممية التعميمية والتحديات التى تواجييا . 

تبنى المدارس استراتيجيات وسياسات تصوغ إجراءات تشجع وتضمف التواصؿ مع وسائؿ  -06
 اإلعبلـ بما يحقؽ الشفافية فى أدائيا أو يعزز ثقة المواطنيف فييا وفى أدائيا . 

ة االنترنت وذلؾ الستخداميا فى رفع تدريب المعمموف عمى أجيزة الحاسب اآللي وشبك -07
 كفاءة العممية التعميمية بالمدارس . 

تييئة العقوؿ والقموب لمعمؿ التطوعي ولمقضايا العامة مف خبلؿ البرامج اإلعبلمية والدينية  -08
 والثقافية والتربوية . 

استثمار وسائؿ اإلعبلـ فى تقوية العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي ، عف طريؽ  -09
عرض القصص والحكايات التى مف خبلليا يتضح دور المدرسة فى غرس القيـ االيجابية 

 عند التبلميذ . 



  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  
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نشر الوعي بأىداؼ وأىمية المشاركة المجتمعية فى حؿ القضايا والمشكبلت التعميمية عف  -32
طريؽ عقد الندوات والمؤتمرات ودعوة النخبة مف أفراد المجتمع وبعض مؤسسات المجتمع 

 وتغطية وسائؿ اإلعبلـ ليا . المدني 
البريد  –الياتؼ األرضي أو المحموؿ  –توظيؼ جميع وسائؿ االتصاؿ ) البريد العادي  -31

موقع المدرسة االلكتروني ( لتفعيؿ المشاركة المجتمعية بيف المدرسة  –االلكتروني 
 والمجتمع المحمي كما ورد فى تجربة أمريكا والياباف وماليزيا . 

فساح المجاؿ ألولياء األمور لممشاركة الفاعمة مف تفعيؿ موقع ال -30 مدرسة االلكتروني ، وا 
 خبللو ، والتعرؼ عمى أنشطة المدرسة وبرامجيا كما فى تجربة ماليزيا . 

اإلعبلـ المباشر ألنشطة المشاركة المجتمعية فى المدارس عف طريؽ اإلذاعة المدرسية  -33
 والمجالس المدرسية . 

 كل أطراف المجتمع ومؤسساتو  رابعا  المحور الرابع :
المشاركة المجتمعية بصفة عامة ىى ) اإلسيامات والمبادرات لؤلفراد والجماعات سواء  

مادية أو عينية ، كما يمكف تحديدىا أيضا  بأنيا " مسئولية اجتماعية لتعبئة الموارد البشرية غير 
طراؼ المجتمع والتنسيؽ بينيا مف المستغمة ووسيمة لمفيـ والتفاعؿ المتبادؿ لجيود وموارد كؿ أ

 أجؿ تحقيؽ الصالح العاـ فى المجاالت المختمفة فى المجمع ( . 
سواء كانوا أفرادا   –كما تعنى ) اإلسيامات المادية أو المعنوية التى يقدميا المواطنوف  

 بصورة تؤدى لتحقيؽ تنمية المجتمع وتحقيؽ أىدافو( .  –أو جماعات تطوعية 
لمجمعية ىى مجمؿ األعماؿ التى يقـو بيا أعضاء المجتمع بصورة فالمشاركة ا 

تطوعية واختيارية مف أنشطة بالتعاوف والتنسيؽ مع باقي القوى المجتمعية الغير حكومية ، 
لخدمة مجتمعيـ فى كافة مجاالتو السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية لصالح مجتمعيـ 

 العامة .  ولتطويره وتحسيف أداء مؤسساتو
        ويمكف تعميؽ تأثير صور المشاركة المجتمعية فى مجاؿ التعميـ فى أى مجتمع 

       عف طريؽ قياـ المؤسسات الحكومية والرسمية )الشريؾ األصمي( بالقياـ بوضع معايير
المجتمعية فى ما نموذجية لكؿ مف الصور السابقة ، يؤدى االلتزاـ بيا إلى إنجاح المشاركة 

 . عى إلى تحقيقوتس
وىناؾ صورا  عديدة لممشاركة المجتمعية يمكف أف تستوعب جيود ومساىمات األفراد  

منظمات المجتمع المدني والجمعيات األىمية مف أجؿ مساندة وتدعيـ الجيود والسياسات 
والمساعي التى تحاوؿ بيا الحكومات الوطنية تحقيؽ أعمي معدالت لمتنمية والمساىمة فى إقامة 

         جتمع متعمـ ومنتج ومستقر ، ولعؿ مف أىـ آليات تفعيؿ كؿ أطراؼ المجتمع ومؤسساتوم
 ما يمي : 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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المشاركة المجتمعية لكؿ أفراد المنظمات فى المدارس مف خبلؿ حث أعضائيا عمى بذؿ  -1
الجيود المخمصة فى عممية التنمية والمشاركة فى تقديـ الخدمات التعميمية والمساعدات 

 اعية لطبلب المدارس والمجتمع المحمي المحيط بيـ . االجتم
المشاركة المجتمعية لرجاؿ الديف وقادة الفكر والعمماء والكتاب مف خبلؿ عرض خبلصة  -0

تجاربيـ لؤلجياؿ الصاعدة مف الطبلب فى وسائؿ اإلعبلـ المختمفة لغرس القيـ التربوية 
         ف األبناء يقـو بدور فعاؿ فىاألصيمة لدى األبناء والمساىمة فى تنشئة جيؿ جديد م

 بناء الوطف . 
المشاركة المجتمعية لممواطنيف وأولياء األمور واألمناء والمعمميف فى الحفاظ عمى البيئة  -3

المحيطة بالمدارس وحمايتيا مف التموث ، الرتباط البيئة بالصحة العامة لمطبلب ، وذلؾ مف 
امة فى الشوارع والطرقات ومنع حرقيا لتجنب تموث خبلؿ االلتزاـ بالنظافة وعدـ إلقاء القم

ىدارىا وغيرىا مف السموكيات الشائعة السمبية  اليواء ، وكذا الحرص عمى عدـ تمويث المياه وا 
فى ىذا المجاؿ ، باإلضافة عمى المشاركة فى صنع واتخاذ القرارات التعميمية كما فى 

 التجربة االسترالية واليابانية . 
تمعية ألولياء األمور حيث يستمد أولياء األمور أىميتيـ ومسئولياتيـ فى المشاركة المج -4

التنشئة االجتماعية والمشاركة المجتمعية مف كونيـ أكثر أفراد المجتمع تأثرا  بالتحوالت 
والتغيرات التى يشيدىا المجتمع )بالحسف أو بالسوء( خاصة فى مجاؿ التعميـ ، حيث 

اإلمكاف فى آية جيود حكومية ومجتمعية تعمؿ عمى يحرص ىؤالء عمى االنغماس قدر 
، ويتيـ فى مجمس األمناء والمعمميفتطوير التعميـ وتحسيف مستوى المعيشة ، مف خبلؿ عض

التى تقـو بميمة طرح البدائؿ والخيارات الداعية إلصبلح األوضاع التعميمية واالجتماعية 
 خاصة فى مجاؿ التعميـ . –وتحقيؽ الصالح العاـ 

شاركة المجتمعية لممجالس الشعبية المحمية بالمحافظات والمدف واألحياء والقرى فى الحياة الم -5
        العامة مف خبلؿ تمبية مطالب واحتياجات قطاعات المجتمع المحمي الذي توجد فيو 

حقيؽ أىدافيا التى وخاصة قطاع التعميـ ، ومساعدة باقي مؤسسات الدولة فى إنجاز وت
  .رسمتيا الدولة

المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تستطيع أف تييئ مناخا  لمتعاوف مع  -6
المؤسسات والتنظيمات الشرعية كالنقابات مثؿ نقابة الميف التعميمية والنقابات العمالية 
وجمعيات رجاؿ األعماؿ والغرؼ التجارية والصناعية ومنظمات حقوؽ اإلنساف والجمعيات 

 حزاب السياسية والتى تشارؾ جميعيا فى تطوير التعميـ وتحسيف جودتو . األىمية واأل
المشاركة المجتمعية لمجمعيات األىمية مف خبلؿ الجيود التطوعية لؤلفراد والجماعات التى   -7

تعمؿ عمى تمبية وتوفير حاجات المدارس واإلفراد وحؿ المشاكؿ التى تواجييـ بالطرؽ الذاتية 
 لة . ودوف انتظار تدخؿ الدو 

المشاركة المجتمعية لؤلحزاب السياسية مف خبلؿ السعي نحو ضماف الحريات  العامة  -8
وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتشكيؿ الرأي العاـ ، وضماف الرقابة عمى المؤسسات 
الحكومية وخاصة المؤسسات التعميمية وحؿ مشاكميا ودعـ العممية التعميمية وتطويرىا 

 تيا ، باإلضافة إلى التنشئة السياسية . وتحسيف أدائيا وجود
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المشاركة المجتمعية لمنقابات المينية وخاصة نقابة المعمميف مف خبلؿ حماية ورعاية مصالح  -9
المعمميف وتدعيـ مكانتيـ وزيادة حجـ إسياميـ وانغماسيـ فى الحياة العامة ورفع كفاءاتيـ 

حؿ مشكبلتيـ وكذلؾ الحاؿ بالنسبة المينية والعمؿ عمى تمبية احتياجاتيـ والمساىمة فى 
لمنقابات المينية التى تحافظ عمى مصمح أعضائيا وتعمؿ عمى تمبية احتياجات المجتمع 

 والمساىمة فى حؿ مشكبلتو . 
المشاركة المجتمعية لرجاؿ األعماؿ مف خبلؿ تقديـ التبرعات المالية والعينية لمطبلب  -12

نشطة التى تقـو بيا المدارس واألنشطة التى محدودي الدخؿ والمساىمة فى تنفيذ بعض األ
تقـو بيا بعض التجمعات والمساىمات الفردية والمجتمعية ذات النفع العاـ والتى تعمؿ عمى 
عادة النظر فى  تحقيؽ الصالح العاـ والدفاع عف القيـ المجتمعية ، ودعـ التغذية الراجعة وا 

ع حاجة المجتمع ، والمشاركة فى بعض المواد الدراسية بحيث تكوف المناىج متواءمة م
توضيح بعض الميارات المطموب تضمينيا فى محتوى المناىج والمساىمة فى تدريب 

 المعمميف والعامميف بالمدارس كما يحدث فى التجربة الماليزية واالسترالية . 
أف يساىـ المواطنيف فى خدمة مجتمعيـ بجانب المؤسسات الرسمية والعمؿ عمى تحسيف  -11

شباع احتياجاتيـ وتوفير متطمباتيـ مف خبلؿ القياـمستوى م          عيشتيـ ورفاىيتيـ وا 
بدراسة احتياجاتيـ وتوفير متطمباتيـ مف خبلؿ القياـ بدراسة احتياجات المجتمع مف قبؿ 
المؤسسات الرسمية المعنية ،ووضع خطط المشاركة المجتمعية ،واستخداـ إمكانيات وموارد 

تقديـ خدمات وأنشطة اجتماعية تشجع المواطنيف عمى االنغماس  المؤسسات الحكومية فى
مج والمشروعات التى فى العمؿ العاـ ،ومشاركة المؤسسات الحكومية فى تنفيذ بعض البرا

 . تنفع المجتمع
أف المشاركة المجتمعية تخدـ المجتمع وتخدـ جميع المؤسسات فيو ، فمف خبلؿ المشاركة  -10

الوحدة والترابط بيف أبناء القرية أو المجتمع ، ومنيا يستطيع المجتمعية يتـ تعزيز مفيـو 
الشباب الترشح النتخابات المجالس المحمية أو حتى انتخابات مجمس النواب ، كما يمكف 

 تنميتيـ عمميا  وثقافيا وسياسيا  واجتماعيا  . 
تيا تعد تنمية أف لممرأة دور كبير فى المشاركة المجتمعية فى جميع عمميات التنمية وأف تنمي -13

مميوف صوت  04لممجتمع كمؿ فيى تمثؿ أكثر مف نصؼ المجتمع وأف لممرأة المصرية 
انتخابي قادرة مف خبللو التأثير فى القرار السياسي كما أف ليا دور كبير فى حماية الوطف 
مف خبلؿ حماسيا ووطنيتيا والتى ستزرعيا فى أبنائيا إلنتاج وتربية أبناء تحب وطنيا 

عمميا ونشيدىا الوطنى باإلضافة إلى دورىا االقتصادى فى ترشيد استيبلؾ  وتحسيف
الكيرباء والمياه والغذاء وأف تكف منتجات فى الدخؿ القومي وأف تشارؾ فى محو المياه 

 وتطوير التعميـ وتحسيف جوتو . 
ات االىتماـ بصحة الفتيات والمراىقات مف خبلؿ االىتماـ بالتعميـ والصحة ومنع الممارس -14

 التى يمكف أف تؤدى لتدىور صحة الفتيات والمراىقات . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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التأكيد عمى المشاركة المجتمعية وتفعيؿ دور منظمات المجتمع المدني فى تنفيذ البرامج  -15
عطائيا كافة حقوقيا التى كفميا اإلسبلـ  المختمفة التى تسعى إلى تنمية ميارات المرأة وا 

 والقانوف . 
قامة -16 فييا مركز مصادر تعميمية وتتـ تزويده بالكتب الدراسية  اختيار إحدى المدارس وا 

واألجيزة الحديثة بحيث تعد ىذه المدرسة بما فييا مركز مصادر التعمـ بؤرة إشعاع لما حوليا 
 مف المدارس والمناطؽ كما فى التجربة الماليزية . 

دارات التعميمية بتفويض أف يقـو المسئوليف فى وزارة التربية والتعميـ والمديريات التعميمية واإل -17
واضح لممدارس ذاتيا ، بحيث تشارؾ مشاركة كاممة فى قيد الطبلب وتحديد طرؽ التدريس 

 والتقويـ وفى عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي كما فى التجربة االسترالية . 
إنشاء نوادي لآلباء ، حيث تقـو بعض المدارس بتأسيس نوادي يجتمع فييا اآلباء وتتـ فييا  -18

 مناقشة القضايا التى تيـ األبناء كما فى استراليا . 
توفير واستغبلؿ الموارد المتاحة باالعتماد عمى المجتمع المحمي واالعتماد عمى مجيودات  -19

 ومعارؼ موارد المجتمع المحمي المتاحة كما فى التجربة السيرالنكية . 
فيما يخص الوقاية مف  –االىتماـ بالرعاية الصحية لممجتمع بما فييـ طبلب المدارس  -02

األمراض ونقص التغذية ومواجية الكوارث الطبيعية واإلسعافات األولية كما فى تجربة 
 سيرالنكا . 

االىتماـ بالعممية التربوية ، وذلؾ مف خبلؿ العمؿ المستمر فى مجاؿ التربية والتعميـ حتى  -01
التنمية المحمية خصوصا  ، تؤدى ىذه العمميات إلى أثر فعاؿ فى التنمية االجتماعية عموما  و 

إضافة إلى التوسع فى عممية محو األمية لممواطنيف لما لو مف تأثير بالغ عمى مشاركتيـ فى 
 التنمية . 

         أف توفر المدارس كؿ طاقاتيا ألنشطة وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني مف خبلؿ  -00
فصوؿ الدراسية ، قاعات توفير المرافؽ المدرسية كالمبلعب والمعامؿ الدراسية وال)

االجتماعات ، والمكتبة ، وتوفير المعدات والمستمزمات اإللكترونية السمعية والبصرية وأجيزة 
 الحاسب اآللي( . 

الربط بيف النظاـ التعميمي وحاجات سوؽ العمؿ المحمي مما يحتـ تغيير بنية المدرسة  -03
رنة تتـ بوسائؿ عديدة وتتجاوز حدود التقميدية واستبداؿ األنشطة الروتينية بأنشطة متنوعة م

المدرسة، حتي يصبح التعميـ شبكة مف األنشطة المترابطة والمتجددة ليشعر جميع أفراد 
 المجتمع بأىميتيا وفائدتيا فيساىموف في تمويميا.

االنفتاح عمي األفكار الجديدة، وذلؾ مف مستويات وأطراؼ أخري في المجتمع ومدي قابمية  -04
مية لمتنفيذ مف حيث تشجيع التدفؽ الحر لممعمومات واالستماع لؤلفكار المؤسسات التعمي

 الجديدة، والراء الناس وحاجاتيـ، والسماح باستكشاؼ بدائؿ غير رسمية وأقؿ تقميدية لمتربية.
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تدبير الموارد المالية والمادية والتجييزات واالمكانيات مع تقديـ االستشارات لؤلسرة مف أجؿ  -05
 لتربوية مع أبنائيـ في الجوانب المدرسيةممارسة الجوانب ا

مكانية االستفادة مف ىذا السجؿ في  -06 عمؿ سجؿ تحت عنواف )سجؿ المشاركة المجتمعية ( وا 
تطوير التعميـ عمي أف يتضمف ىذا السجؿ ) الخطة والبرنامج الزمني لممشاركة المجتمعية 

لمجتمع المحمي المحيط وماىي اسيامات المدرسة في خدمة ا –عمي مستوي العاـ الدراسي 
 بيا وماىي اسيامات المجتمع المحمي في خدمة المدرسة.

فتح المدرسة أبوابيا ألبناء المجتمع المحمي أثناء األجازات والفترات المسائية لتنفيذ برامج  -07
       محو األمية وتعميـ الكبار وممارسة األنشطة وتعميـ الحاسب األلي واألنترنت ،مع فتح

قامة المناسبات االدينية واالجتماعية بالمدرسة، واالستفادة مف عوائدىا في أبواب المكتب ة ، وا 
 تطوير المدرسة.

دعوة أصحاب الحرؼ والميف المختمفة مف اال باء وأفراج المجتمع المحمي لممساىمة في  -08
خدمة المدرسة ) كأعماؿ السباكة والحدادة والنجارى(، ودعور رجاؿ المجتمع القادريف لدعـ 

دارس والمساىمة في حؿ مشكبلتيا المادية مثؿ المساىمة في ترميـ المدارس واستكماؿ الم
 النقص في االثاث المدرسي وأدوات المعامؿ ومتطمبات األنشطة المدرسية.

عقد دورات وبرامج تدريبية لمقيادات  ولمكوادر التربوية لتفبؿ فكرة المشاركة بيف التعميـ  -09
ت وأفراد المجتمع المحمي في إدارة العممية التعميمية، وكذلؾ بمؤسساتو المختمفة وبيف مؤسسا

       التدريب التربوي لمديري المدارس لتوعيتيـ بأسس وخطوات المشاركة وا لياتيا وطرؽ 
صياغة االتفاقات مع مؤسسات المجتمع وتوضيح المسئوليات عمي إدارات المدارس خبلؿ 

 فترة المشاركة.
مثؿ العولمة واليوية القومية والخصخصة في المناىج الدراسية   دمج بعض المفاىيـ الحديثة -32

، وربط المقررات الدراسية بقضايا المجتمع ومشكبلتو،واإلسياـ في ايجاد حموؿ ليا ، أي 
االىتماـ بالجانب التطبيقي والميداني في بعض المقررات كما ىو الحاؿ في التجربة 

 المكسيكية.
قة التمميذ ببيئتو مف خبلؿ ربطيا ببعض األنشطة الميمة تخطيط المناىج عمي أف تعزز عبل -31

في مجتمعو المحمي  كالمشاركة في المناسبات الوطنية، وكذلؾ في اسبوع الصحة أو النظافة 
 أو الشجرة.

تشجيع القطاع الخاص عمي توظيؼ امكاناتو في تمويؿ التعميـ ،مما يساعد عمي القياـ  -30
ي تطوير التعميـ في ظؿ التحديات المحمية والعالمية بواجباتو االجتماعية نحو المساىمة ف

 التي تواجو الجميع.
عداد المعمـ في كميات التربية ، فكما  -33          دمج المشاركة المجتمعية في برامج تعميـ وا 

  يدرس المعمـ محتوي المادة وطرؽ التدريس فإنو في حاجة لدراسة ميارات التعامؿ مع
 األسرة والمجتمع.
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ع المصانع القريبة المجاورة مف المدرسة بيدؼ تقديـ برامج تعميـ ميني لمتبلميذ التنسيؽ م -34
وتطوير مياراتيـ، مما يتيح الفرصة لمتبلميذ لزيارة ىذه المصانع والتعرؼ عمي ا لية العمؿ 
مما يغرس عند التبلميذ ميارات وميوؿ االنتاج والعمؿ، كما يتيح الفرصة لتقديـ منتجات 

 لمتبلميذ فيعزز الدعـ النفسي ليـ.المصانع كيدايا 
إشراؾ المجالس المحمية لؤلىالي في االشراؼ والرقابة عمي تنفيذ المشاريع التنموية،أو مف  -35

خبلؿ تبنييا مشاريع تعمؿ عمي إحداث تغيير في حياة المجتمع ، باعتبارىـ شركاء في 
و في وضع أولويات ىذه التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويـ، أو تحديد مشكبلت مجتمعيـ أ

 المشكبلت ، حيث أف تنمية المجتمعات تبدأ بسكاف تمؾ المجتمعات وتنتيي إلييـ.
تفعيؿ المشاركة المجتمعية لتحسيف جودة التعميـ العاـ وتنمية المجتمع فى وختاما فإف 

ما ضرورة ممحة لتطوير وتحسيف االداء األكاديمي لمتعميـ العاـ ل ضوء بعض الخبرات الدولية 
لو مف فوائد عديدة حيث يقدـ فوائد قيمة لمطبلب، وأعضاء ىيئة التدريس ، والعامميف ، 

عنصرا  أساسيا  مف عناصر المشاركة المجتمعية والمؤسسات ، والمجتمع خاصة عندما تكوف 
إستراتيجية أوسع، ويحقؽ المعايير األكاديمية الدولية لمجودة واالعتماد كما يعزز المكانة الدولية 
عداد  لممؤسسات التعميمية، ويساىـ في تطوير نظـ التعميـ القومية ضمف إطار عالمي أوسع، وا 
قوة عاممة ماىرة ذات وعي محمي وقومي وأخيرا  استثمار أمواؿ التعميـ العاـ لتعزيز المشاركة 

 الوطنية في التنمية المستدامة.
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 .  6 – 5ص ص 
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http://www.ed.gav/puls/Fanlmolie/atemille,html
http://www.ed.gav/puls/Fanlmolie/atemille,html
http://www.upartner.org/visited%20an%2019/1/2003


  نــــــى حسـيوة عمـــب عمــــــــأ.د/ رج               تفعيل المشاركة المجتمعية 
 د / محمد عبد اهلل محمد عبد اهلل                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ديسمرب    –الثانى عشر  العدد   – 43 لد اجمل         111

 

 

،  7/4/0225إبراىيـ نافع : البرازيؿ عمبلؽ عمى الطريؽ : تحقيؽ فى جريدة األىراـ ،  -98
 .  3ص 

رجب عميوة عمى ومحمد عمى عزب : بطالة المتعمميف فى مصر األسباب وسبؿ المواجية  -99
تربية المعاصرة ، العدد الخامس فى ضوء بعض التجارب العالمية ، ال

 .  137ف ص  0227والسبعوف ، السنة الرابعة والعشروف ، فبراير 
   حناف إسماعيؿ أحمد : رؤية مقترحة لتفعيؿ دور التعميـ المجتمعي لمفتيات فى -122
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