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 مستخمصال

 تسػادد ألنيػا ذلػؾ التربػر؛  محػارر التطػرير التعمػيـ مػف مىػـ فػ  المجتمعيػة المشاركة ُتعد  

 رالاػحية  راالجتماديػة  السياسػية  راالتتاػادية  مجاالتػو بكافػة المجتمػ  تقريػب دمػ 

 المػدارس  دمػ  الضػر  مػف مزيػد فػ  للقػا  تسػادد ربػذلؾ التعميميػة  العمميػة مػف رالثقافيػة

 فئاتػو بمختمػؼ الخػارج  المجتمػ  مػف تبػؿ التعميميػة بالعمميػة االىتمػاـ مسػتر  رزيػادة

المشػػػاركة المجتمعيػػػة ىػػػ  الرسػػػيمة التػػػ  يػػػتمكف بيػػػا المجتمػػػ  مػػػف التػػػ ثير فػػػ  ف راىتماماتػػػو 

القػػرارات المتعمقػػة بحيػػاة المػػػراطنيف ربالسياسػػات رالبػػراما التػػ  يضػػػعيا المجتمػػ  مػػف مجميػػػـ 

لكػػ  يشػػعر االنسػػاف ب دميتػػو ركرامتػػو فػػ  المجتمػػ  مػػف جانػػب رحاػػرؿ مفػػراد المجتمػػ   رذلػػؾ

رفػػ  ىػػذا المقػػاؿ دػػرض ألىػػـ مبعػػاد المشػػاركة دمػػ  احتياجػػاتيـ الماديػػة مػػف جانػػب مخػػر   

المجتمعيػػػػػة فػػػػػ  التعمػػػػػيـ تبػػػػػؿ الجػػػػػامع  مػػػػػف حيػػػػػث مبعادىػػػػػا رمبرراتيػػػػػا رمىميتيػػػػػا رمىػػػػػدافيا 

  ية الت  تستند الييا ف  المجاؿ التعميم   رمسترياتيا رمىـ المنطمقات الفكر 

  المجتم    -التعميـ      -المشاركة المجتمعية     الكممات االفتتاحية :
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Dimensions of community participation in 

education 

Dr. Mohamed El-Nasr Hassa  Dr. Abdel-Nasser Ahmed Khalil 

Hashem Hafez Hassan 

Abstract: 

   Community participation in education is one of the most 

important axes of educational development because it helps to 

bring society closer to all political, economic, social, health and 

cultural aspects of the educational process, thus helping to shed 

more light on schools and increase the level of interest in the 

educational process by society. The different types and interests. 

Community participation is the means by which society can 

influence decisions about the lives of citizens and the policies and 

programs that the society sets for them so that the human being 

feels human and dignity in the community on the one hand and the 

access of members of society to their material needs on the other. 

In this article, we present the most important dimensions of 

community participation in pre-university education in terms of 

their dimensions, justifications, importance, objectives, levels, and 

the most important intellectual bases on which they are based in 

the field of education. 

Keywords: community participation - education – community 
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 : مقدمة

الشراكة بيف المدرسة رالمجتم  ممرا ضررريا حيث اف ذلؾ ُيمكف المدرسة مف تعتبر    

تقريـ المستر  التحايم  لؤلىداؼ التعميمية رتحقؽ مفضؿ النتائا العممية ركذلؾ 

يمكنيا مف تقريـ سمركيات الطالب ريعينيا دم  تالف  بعض التارفات غير السرية 

ربما تظير ف  بعض الطالب كما مف ترااؿ مرليا  األمرر م  المدرسة يسادد  الت 

تخص مستقبؿ األبنا  مف  الت حرؿ المسائؿ  المرضرد دم  ترافر الفرص لمحرار 

يعان  منيا التالميذ سرا   الت الناحيتيف العممية رالتثقيفية    ريسيـ ف  حؿ المشكالت 

ايجاد الحمرؿ المناسبة ليا   راذا فقدت الشراكة بيف دم  مستر  األسرة مر المدرسة ر 

تزداد  الت نتطم  ليا   فالمدرسة الناجحة  الت األسرة رالمدرسة لف نر  الثمار المثم  

 االت مرليا  األمرر بيا ريزداد تعارنيـ رت زرىـ

 رزيادة التعميـ جيرد تحسيف ددـ ف  مساسية ركيزة المجتمعية المشاركة لف         

 مابحت ربالتال  رظيفتيا التربرية  تحقيؽ مف رتمكينيا التعميمية المؤسسات ادميةف

 نتغمب خالليا مف رالت  بالطاتة المضافة تمدنا بقا  ضرررة المدن  المجتم  مؤسسات

 رالطمرحات المتاحة  المرارد الفجرة بيف دم  رنقض  التعميـ  مشكالت مف كثير دم 

  . لمجمي  رالتميز التعميـ لمتميز نحقؽ حت  ييالل نسع  مف يجب الت  اليائمة



  المشاركة المجتمعية فى التعميمأبعاد 

 هاشم حافظ حسن أ/

7102ديسمبر                                                      - 358 -                العدد الثالث والثالثون                

    

يتمكف بيا المجتم  مف الت ثير ف   الت الرسيمة  ى رالمشاركة المجتمعية          

يضعيا المجتم  مف مجميـ  الت القرارات المتعمقة بحياة المراطنيف ربالسياسات رالبراما 

جانب رحارؿ مفراد  رذلؾ لك  يشعر االنساف ب دميتو ركرامتو ف  المجتم  مف

تعبير دف ارادة شعبية ايجابية  في المجتم  دم  احتياجاتيـ المادية مف جانب مخر   

  .ترتبط ب فراد المجتم  الت ديمقراطية تعمؿ مف مجؿ مراجية المشاكؿ رالمعرتات 

 ذلؾ التربر؛  محارر التطرير التعميـ مف مىـ ف  المجتمعية المشاركة رُتعد

 راالجتمادية  السياسية  راالتتاادية  مجاالتو بكافة المجتم  تقريب دم  تسادد ألنيا

 دم  الضر  مف مزيد ف  للقا  تسادد ربذلؾ التعميمية  العممية مف رالثقافية رالاحية 

 بمختمؼ الخارج  المجتم  مف تبؿ التعميمية بالعممية االىتماـ مستر  رزيادة المدارس 

 راىتماماتو فئاتو

عيؿ الشراكة المجتمعية محد مىـ ترجيات الحكرمة المارية ممثمة ف  رتمثؿ دممية تف
رزارة التربية رالتعميـ كجز  مف تطرير العممية التعميمية كما مف ىناؾ العديد مف الجيرد 

تبن   رالت تبذليا مف مجؿ ددـ الالمركزية ف  التعميـ رتعظيـ المشاركة المجتمعية  الت 
الرزار؛  لقرار تربية رالتعميـ  دم  العديد مف المبادرات منيااالخطة االستراتيجية لرزارة ال

المجتمعية  الشراكة ( بش ف مجمس األمنا  راآلبا  رالمعمميف رييدؼ  لتفعيؿ 989رتـ  )
نشا  د لددـ دممية رزارية   دد مف الكيانات  الجديدة بقراراتدم   مستر  المدرسة را 

يات االىمية دم  مستر  المديريات الشراكة المجتمعية   مثؿ رحدة ددـ الجمع
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دارة التطرير دم  مستر  المديريات    رسرؼ يتنارؿ الباحث فيما يم  مىـ راإلدارات را 
  مبعاد المشاركة المجتمعية ف  التعميـ 

 أوال :  أبعاد المشاركة المجتمعية فى التعميم :

 ) أ ( مبررات ودواعى المشاركة المجتمعية فى التعميم :

 سباب الدادية ال  المشاركة المجتمعية ف  مجاؿ التعميـ بالخارص  رلكفتتعدد األ

 :لخايا محمد الخطيب ف  دراستو ركاف مف مىميا 

ددـ تدرة كثير مف الحكرمات دم  تحمؿ تمريؿ رادارة التعميـ رترفيره لجمي  = 
ترفير المراطنيف بنفسيا نتيجة تزايد مدداد السكاف مف ناحية رمف األخر   العردة لل  

 تعميـ ذ؛ نردية جيدة لمجمي  

انتشار مبادئ الديمقراطية رالمشاركة رالالمركزية ف  اتخاذ القرار سرا  سياسيًا مر = 
تربريًا تحتـ ضرررة اشتراؾ تطادات المجتم  المدن  لل  جانب الحكرمة ف  دممية 

دارة العممية التعميمية   .ان  القرار رتمريؿ را 

دات جديدة فيما يتعمؽ بالعممية التعميمية رالت  تد يرفرىا الحاجة لل  مفكار رابدا
المجتم  المدن  بشكؿ مفضؿ مف الحكرمات كرنيا األخيرة مقيدة بسمسمة طريمة مف 

  .التعقيدات البيررتراطية

 المجتمعية فى التعميم: المشاركة ) ب ( من أطراف

 المدن  المجتم  لف معظـ المشاركة المجتمعية ف  التعميـ ف  مار تتـ دف طريؽ
 الييئات مف متنردة مجمردة يضـ رالذ؛ االجتمادية   الحياة مشكاؿ مف شكؿ بادتباره

 العمالية  رالنقابات رالتعارنيات  كاألحزاب السياسية  الحكرمية غير رالتنظيمات
 .لمربح اليادفة غير األىمية الخاص  رالجمعيات رالقطاع المينية  راالتحادات رالررابط
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  :من الشكل التالى المجتمعية المشاركة أطراف أهم تحديد ويمكن         

كالنقابات العمالية رالمينية رالغرؼ التجارية راألحزاب  :مؤسسات المجتم  المدن 
 السياسية رالجمعيات األىمية بكافة منراديا  

 اآلبا  رمرليا  األمرر  

رمالية تساددىـ دم   القطاع الخاص ررجاؿ األدماؿ حيث يمتمكرف ترة اتتاادية
  .تقديـ المساددات ربافة خااة المالية

  .المؤسسات اإلدالمية بكافة منماطيا مف الاحافة راإلذادة رالتميفزيرف

  .الجامعات رمراكز البحث العمم  ربافة خااة كميات التربية

  المجالس الشعبية رالمحمية  

 لتعميم :ثالثا : األهمية واالهداف لممشاركة المجتمعية في ا

 ) أ (  أهمية المشاركة المجتمعية فى التعميم

 ير  البعض مف اىمية المشاركة المجتمعية ف  التعميـ ترج  لعدة مسباب مف مىميا مف
 تضية حياتية يرمية تمس حياة في تمس حياة كؿ الناس    دامة تضية رالتعميـ التربية

 األمرر امحة األرل  رىـ مرليا مف ليـ الم مشاركة مبنائيـ  رىر ما يتطمب بالضرررة 
تعميـ   كذلؾ فإف مىمية المشاركة ف   رسياسات تضايا رالمجتم  المحيط   ف 

تدخؿ ف  مجاالت ددة  في المجتمعية ف  التعميـ ترج  مف لمتربية رالتعميـ جرانب ددة 
ذه بذلؾ تحتاج لجممة مف الميتميف لمعالجة ى في كاالتتااد  راالجتماع    رالثقافة   

الجرانب رمراجية تضاياىا  ركاف مف مىـ اسباب االىتماـ بالمشاركة المجتمعية   
 .االىتماـ الزائد لمعظـ الدرؿ بجردة التعميـ   مما مد  الرتفاع كمفة التعميـ
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 لحد  معايير النجاح اليامة لمعممية التعميمية  ى التعميـ  ف  المجتمعية فالمشاركة
 لمعمـ لشعاع المدرسة مركز تجعؿ م  المدرسة الفعمية المجتمعية  المشاركة مف حيث

 المدرسة  مستر  المجتم  يكرف دم  المدرسة انفتاح المجتم   ربقدر داخؿ رالحضارة
 رالاعربات مف المشاكؿ العديد حؿ دم  المجتم  دم  المدرسة انفتاح حيث يسادد

 ف  التعميـ ستر م رمييـ ف  دف المجتم  مدضا  تعبير ردم  المدرسة  تراجو الت 
 .تحسينو دم  معاً  فيعمالف المدرسة

رلقد حدد دليؿ المتدرب ف  البرناما التدريب  التاب  لرزارة التربية رالتعميـ  مىمية 
 :المشاركة المجتمعية ف  التعميـ ف  منيا تؤد  لل  ما يم 

لتعميم   تحمؿ المجتم  رمرليا  األمرر مسئرلية مساندة المدرسة لتحسيف جردة المنتا ا
· 

تفَّيـ المجتم  لممشاكؿ رالمعرتات الت  تعان  منيا المدرسة رالعمؿ دم  رض  منسب 
 الحمرؿ ليا حت  تؤد  المدرسة رسالتيا دم  الرجو األكمؿ 

تفَّيـ المجتم  رمرليا  األمرر لمنجاحات راالنجازات الت  تحققيا المدرسة رتسادد دم  
 فتح مياديف جديدة لمتعارف بينيـ 

رفير الددـ الماد؛ رالمعنر؛ لتمبية احتياجات المدرسة  مما يسادد دم  لنجاح العممية ت
 التعميمية  

القياـ بدرر رائد تجاه معالجة القضايا المتعمقة بجردة العممية التعميمية  رخااة مف 
 تتمت  بقدر مف المررنة رحرية الحركة  رالت خالؿ الييئات  غير الحكرمية 

 ارف رالتنسيؽ بيف مختمؼ األطراؼ المعنية بالعممية التعميمية زيادة مرجو التع
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رذلؾ  اجتمادياً  المجتم  مفراد ف  تماسؾ فعاؿ بدرر تقـر المجتمعية المشاركة اف
 ما بيف الفجرة تضييؽ دم  رتسادد رالمشاري  التربرية  راتتااديًا  بتنفيذىا البراما

 كذلؾ فإف خارجيا  سمركيات مف نويمارسر  المدارس رما مسرار داخؿ الطالب يدرسو
الرتت ركذلؾ الجيد  ىذا باإلضافة ال   ترفير ف  تسيـ التعميـ ف  المجتمعية المشاركة
كاًل مف  بيف العالتات رمف مىميتيا ميضا منيا تُفّعؿ المد  الطريؿ  دم  المرارد 
رال فال تنفاؿ المدارس دف خدمو مجتمعيا  الخارج   المدرس  رالمجتم  المجتم 

 فإف المشاركة المجتمعية ينفاؿ المجتم  دف مسئرليتو تجاه التعميـ بالمدارس   ربذلؾ
 لممدرسة  راألكاديمية اإلدارية  رالتنظيمية  العممية فعاليات لكافة النجاح مساس ى 

 المجتم   داخؿ رالحضارة لمعمـ لشعاع المدرسة مركز لف المشاركة المجتمعية تجعؿ
 انفتاح يسادد حيث المدرسة  مستر  المجتم  يكرف دم  سةالمدر  انفتاح ربقدر

 المدرسة  تراجو الت  رالاعربات مف المشاكؿ العديد حؿ دم  المجتم  دم  المدرسة
 معاً  فيعمالف المدرسة ف  التعميـ مستر  رمييـ ف  دف المجتم  مدضا  تعبير ردم 
 تحسينو  دم 

التعميم ترجع  في المجتمع المحمي ومؤسسات منظمات بمشاركة االهتمام أن       
 أهميته إلى

 :منها أسباب عدة        

دارة  تمريؿ  تحمؿ دم  الحكرمات مف كثير تدرة ددـ  لجمي   التعميـ رترفير را 
 العردة لل  مخر  ناحية رمف ناحية  مف السكاف مدداد تزايد نتيجة بنفسيا  المراطنيف

 بمفردىا القياـ بو الدرؿ مف كثير تستطي  ال رالذ؛ لمجمي  جيدة نردية ذ؛ تعميـ ترفير
. 

 لشراؾ تحتـ ضرررة القرار اتخاذ ف  رالالمركزية رالشراكة  الديمقراطية  مبادئ منتشار
دارة ترار  ان  دممية ف  المحم  المجتم  مؤسسات  . التعميمية العممية رتمريؿ  را 
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بدادات مفكار لل  الحاجة  ترفرىا  تد رالت  تعميمية ال بالعممية يتعمؽ فيما جديدة را 
بسمسمة  مقيدة األخيرة كرف الحكرمات  مف مفضؿ بشكؿ الحكرمية غير المنظمات

 االبتكار راألفكار مف األحياف مف كثير ف  تحد رالت  البيررتراطية التعقيدات مف طريمة
   . الجديدة

 تمعيةالمج المشاركة رف  دراسة تاـ بيا معيد التخطيط القرم  رضحت مد  مىمية 
 األاعدة كافة دم  الفرائد مف العديد تحقؽ رخااة منيا التعميمية  العممية ف 

 المشاركة فإف بمفرده جز  كؿ مف مجمرع مكبر األجزا  كؿ مجمرع كاف فإذا المشاركة 
 فرائد مىميا: ددة تحقيؽ يمكنيا داـ برجو المجتمعية

اؾ لمكانية ف  الحارؿ دم  نتيجة لزيادة األطراؼ المشاركة فإف ىن :تعدد الخيارات
  .المزيد مف األفكار ررجيات النظر رالحمرؿ الممكنة الناتجة دف الجيد المشترؾ

حيث تعمؿ المشاركة دم  ترفير مدداد مكبر مف المرارد البشرية رالمادية   :زيادة المرارد
 .مما يسيـ ف  حؿ المشكالت المرتبطة بنقص المرارد

دم  ددد مكبر مف المشاركيف  - لف رجدت -الخسائرحيث تترزع   :تقميؿ المخاطرة
مما يقمؿ مف حجميا  كما مف ترزي  المخاطرة دم  ددد مكبر مف األطراؼ يزيد مف 

  .لتباؿ غيرىـ دم  االستعداد ليذه المخاطرة

ألف المشاركة تعن  زيادة ددد المشاركيف مف مفراد المجتم   رىذا  :التردية رالمرافقة
عاـ  كما منو يحقؽ العدالة رالماارحة بيف األؼ ا رد مما يزيد مف يزيد مف الرد  ال

  .المساندة

دف طريؽ تبادؿ الخبرات رالمعمرمات بيف الجيات المشاركة مما    :تقرية المؤسسات
  .يددـ ريقر؛ كؿ جية دم  حده

 ) ب ( مستويات المشاركة: 
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 المشاركة المباشرة، مثل:

د ًا مف دضرية الجمعية العمرمية مر دضرية لحد  اإلتباؿ دم  األنشطة التطردية  ب
 المجاف 

 ·الترشيح ف  االنتخابات لعضرية مجمس األمنا   

 ·االشتراؾ ف  األنشطة الت  تمثؿ الرم؛ اآلخر داخؿ المدرسة  

مناتشة األمرر العامة الخااة بالمدرسة رمسيرتيا رمستقبميا م  آخريف داخؿ المدرسة  
 مرر بشكؿ مترااؿ راالىتماـ بكؿ ىذه األ

 المشاركة غير المباشرة  مثؿ:

 ·المعرفة راالىتماـ بما يتـ داخؿ المدرسة 

 ·المشاركة ف  محد منشطة المدرسة رتقديـ بعض الجيد رالرتت التطرد   

 التجارب رالتعاطؼ م  رسالة المدرسة ربرامجيا 

 ) ج (  أهداف المشاركة المجتمعية فى التعميم :

اإلنساف  رتنمية شعرره باإلنتما   حياة دف التعبير مشكاؿ مف المشاركة ى  شكؿ
   رالمشاركة بمفيرميا البسيط ى  تقديـ فيو اإلنساف يعيش رالرال  لممجتم  الذ؛

 مباشر  غير مر مباشر بطريؽ الشئرف العامة لممجتم  ف  راالشتراؾ لآلخريف  المعرفة
 لفكرية لمجتمعو الثقافية رالعممية را الحركة ف  بحرية رالمشاركة

اختمفت النظرة المجتمعية ف  مجاؿ المشاركة المجتمعية ف  التعميـ ما بيف األمس 
 المجتم  ربيف ناحية  مف المدرسة بيف اإليجاب  التفادؿ لل  ينظر راألف   األف مابح
 الشخاية لتكريف األنسب السبيؿ ب نو مخر  ناحية مف رمفراده المحم  بمؤسساتو
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 رىر ما حد  ب را  رالرجدانية  رالميارية  العقمية  جرانبيا جمي  مف لبالمتكاممة لمطا
 مف مىداؼ دديدة  التعميـ ف  المجتمعية المشاركة تحققو مف يمكف ما حياؿ الباحثيف
 : اآلت  ف  تتمثؿ

 . المجتم  ف  منتجة ترة ليابحرا التالميذ تعميـ - 

 .التعميـ المنتا جردة تحسيف دم  المعمميف مساددة مسؤرلية تحمؿ -

االنجازات  حجـ رتقدير التعميـ  منيا يعان  الت  رالمعرتات لممشاكؿ المجتم  تفييـ -
  رالنجاحات

 . المجتم  خدمة ف  بيا المنرطة الميمة تؤد؛ المدارس ب ف داـ شعرر خمؽ -

   المختمفة ارره ف  لممدارس الماد؛ الددـ ترفير -

 ددـ عية ف  المشاركة ف  التعميـ تنحار ف رىناؾ مخررف يررف األىداؼ المجتم
 يؤد؛ األمر الذ؛ مف المشاركة  مختمفة رارر ب شكاؿ التربر؛ بالعمؿ القائميف رت ييد
 ف  المرتفعة مدرارىـ  رمكانتيـ التعميم  ب ىمية النظاـ ف  العامميف شعرر زيادة لل 

المدرسة  داخؿ التربرية رالقضايا المشكالت السمرؾ الجماد  لحؿ المجتم   كذلؾ تنمية
األىداؼ  تحقيؽ لحسف الطاتات رترجيو راألنشطة  الجيد لمجيرد رخارجيا   راالستثمار
 مف مر داخؿ المدرسة  مف تادر تد الت  رالمعرتات المشكالت مما يؤد  ال  تجنب

 رالتعمـ  التعميـ دمميت  دم  خارجيا رتؤثر

 

التعميـ  رى   ف  المجتمعية عممية المشاركةالعجم  فقد حدد مىدافًا مكثر دتة ل مما    
 : تتمثؿ فيما يم 
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لل   لمحاجة طبيع  فعؿ كرد التعميـ  لتجريد الالزمة المادية المالية المرارد ترفير -
دخاؿ الفارؿ  كثافة لتخفيؼ جديدة  مدارس  رتكريف الكفايات المعاارة  التكنرلرجيا را 

 .بورطال لمعمميو رالعممية العقمية رالميارات

 المعمميف  ربنا  رت ىيؿ كتدريب - التعميم  النظاـ لمدخالت الكاف  التمريؿ ترفير -
 بغية رتجريدىا الطالب نردية رتجريد المدرسية  اإلدارة رتطرير المتطررة  المناىا
 . رتطريره لاالحو

 مفالحد  ثـ رمف منشطتيا  كافة تفعيؿ يكفؿ بما لممدرسة رالماد؛ المال  الددـ ترفير -
 . مدائيـ األكاديم  دم  سمبا بدررىا رتؤثر الطالب  منيا يعان  الت  المشكالت بعض

 مـ كانت بشرية سرا  لممرارد  الكم  المجمرع زيادة يضمف بما المتبادؿ الددـ تحقيؽ -
 . ألىدافيا التعميـ مؤسسات تحقيؽ لمكانية مف ريددـ مادية 

رد   لدييـ االحيف مراطنيف ليجاد يكفؿ بما التعميم   المنتا جردة تحسيف -
الشاممة  الجردة معايير م  يتفؽ ربما ناحية  مف مجتمعيـ نحر رحقرتيـ براجباتيـ
 . مخر  ناحية مف لمتعميـ

 مرحمة تعميمية ف  حمقة ادتباره مجرد مف الثانر؛  لمتعميـ المجتمعية النظرة تغيير -
 الشخاية لكافة جرانب شامالً  لددادا الطالب مف ررادىا ُتِعد تعميمية مرحمة كرنو لل 

 .رالميارية رالرجدانية  العقمية  لمطالب المتكاممة

ددـ  ف  يسيـ بما المحيط المحم  رالمجتم  المدرسة بيف رالخبرات األفكار تبادؿ= 
 لكؿ مف رالتنمية التطرر تحقيؽ بدرره ريضمف لمتعميـ  رالخارجية الداخمية الكفايات
 . معا رربطيما رالمجتم   المدرسة 
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البيت  بيف العالتة يقر؛ بما رمساندتيا المدارس  ف  اآلبا  مجالس جيرد تعميؽ= 
 ريددـ االتجاه لمرطف  راالنتما  رالمسؤرلية المجتمعية المشاركة تيـ ريعزز رالمدرسة 
 . رالمجتم  المدرسة نحر اإليجاب 

 اتباع مسمرب دف الناجمة اةربخا الثانر؛  التعميـ منيا يعان  الت  السمبيات تقميؿ= 
 مداة لل  مجرد المدرسية اإلدارة تحريؿ يااحبيا رالت  لدارتو  ف  الشديدة المركزية
 مف ف  لطار   التعميـ تخطيط جرىر ى  المجتمعية فالمشاركة رالتاديؽ  لمتنفيذ

 . الالمركزية

 تيا  راياغةسياسا ررسـ التعميمية  لمعممية التخطيط ف  المشاركة مف المزيد ترت = 
 مشكاؿ لثرا  رتنرع بجانب األىداؼ  ليذه المحققة المناىا ربنا  المرحمية  مىدافيا

 بما رالمنتظمة  رالمتابعة المستمرة التقريـ  دمميات مف المزيد ف  المجتمعية المشاركة
 فعاليتيا  زيادة ثـ رمف سمبياتيا رمشكالتيا  مف رالحد التعميمية العممية تجريد يكفؿ

ف  دممية المشاركة المجتمعية ف   األساس رير  "دم  جرىر" مف اليدؼ        
التعميـ مف مجؿ انتاج ترة منتجة فعالة ف  المجتم  تستطي  القياـ براجباتيا   ى التعميـ 

يعان   الت ايضًا كانت مف جممة األىداؼ مف يتفيـ المجتم  ألىـ المشاكؿ رالمعرتات 
لحجـ اإلنجازات   رترفير الددـ  الحقيق دم  التقدير منيا التعميـ رىر ما يسادد 

 لممدارس باررة المختمفة  المال 

 رمف السابؽ نستطي  لجماؿ األىداؼ السابقة ف  اآلت  : 

رتركز دم  فيـ الطالب لعقيدتو فيما سميما  رما يترتب دم  ذلؾ مف  األىداؼ الدينية:
 غرس القيـ رالمبادئ الت  يؤمف بيا المجتم  

 هداف الثقافية والتربوية :األ
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رتيتـ بتزريد الطالب بالمعمرمات رالخبرات المناسبة لقدراتو  رخاائص نمره        
 كما تعرد دم  التعمـ بطريقة دممية رسميمة مف خالؿ الت مؿ  رالتفكير  راالبتكار 

 األهداف االجتماعية :

ره نحر مسرتو  رمفراد رتركز دم  تكيؼ الطالب م  مجتمعو مف خالؿ فيمو لدر       
مجتمعو  رما يمـز ذلؾ مف لتامة العالتات رالتعارف  رما يترتب دمييا مف حقرؽ 

 رراجبات  

 األهداف االقتصادية:

رتركز دم  ترفير الددـ المال  رالماد؛ لممدرسة  رغرس تيمة العمؿ   رحبو  راحترامو 
 لد  

  الطالب  رربط المخرجات التعميمية بسرؽ العمؿ      

ف   مر المؤسس  المستر  الفرد؛ دم  سرا  المجتمعية المشاركة مىداؼ تتحقؽ رلك 
 :التالية لضماف دممية مشاركة فعالة   التعميـ يجب مراداة األسس تطرير

لدادة النظر ف  القرانيف رالقرارات الرزارية الت  تعرؽ تفعيؿ المشاركة المجتمعية 
 شاركة المجتم  ف  خدمة التعميـ رتطريره رتعديميا بحيث تسمح بإدطا  الفراة لم

تشجي  المدرسة دم  االنفتاح دم  المجتم  المحيط بيا حت  تستطي  مف تفيد رتستفيد 
  .مف لمكاناتو المادية رالبشرية

تحديد المجاالت راألنشطة التعميمية الت  يمكف مف تتـ فييا المشاركة المجتمعية سرا  
  .دم  المستر  الفرد؛ مر المؤسس 
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تطبيؽ مبدم االستفادة مف األفكار رالممارسات الت  تسادد ف  تطرير التعميـ رحؿ 
  .مشكالتو بغض النظر لذا كاف مادرىا داخؿ المدرسة مر خارجيا

تحديد المياـ رالمسئرليات الت  يجب مف تقرـ بيا المدرسة رالمؤسسات األخر  حت  
  .الاراع راالختالؼيحدث نرع مف التعارف رالتكامؿ المثمر بداًل مف 

تثبيت السياسة التعميمية الت  تعتمد دم  المشاركة المجتمعية فترة زمنية طريمة حت  
 يمكف مف تحقؽ ىذا المشاركة مغراضيا دم  المد  القاير رالطريؿ

زية ف  اإلدارة التعميمية حت  تستطي  كؿ لدارة تبن  رزارة التربية رالتعميـ سياسة الالمرك
تعميمية رمدرسة مف تتفادؿ م  مجتمعيا ربيئتيا المحمية بطريقة ليجابية  خااة مف كؿ 

مكاناتو   .مجتم  ربيئة محمية لو خاراياتو را 

تاررًا ألىداؼ المشاركة المجتمعية ف  التعميـ   رذلؾ بنا ًا دم   Brayرلقد رض  
كة المجتمعية ف  التعميـ ما ى  لال تعزيز لمبدم تكافؤ الفرص التعميمية مبدم مف المشار 

 رالتعميـ لمجمي   رتتمثؿ مىداؼ ىذا التارر ف  التال :

المشاركة بالخبرات رالتجارب حيث يمكف لكؿ مشاركة مف يقدـ المعمرمات رالخبرات 
 لديو دم  اساس مف الحرية رالادؽ  الت رالميارات 

 لتحقيؽ ىذه األىداؼ  المال ؽ التمريؿ المشاركة دف طري

تنم  لد  األفراد رالمؤسسات تيـ المسؤرلية رالممكية الجمادية لممرضرع  الت المشاركة 
    الذ  يتـ مناتشتو لتطريره 

ثرائيا نتيجة لكثرة المرضردات   يتـ مناتشتيا رالمشاركة ف  تنفيذىا  الت تنرع األفكار را 

يتـ  الت ألفراد رالييئات ف  المرضردات رالممارسات تحقيؽ التكامؿ بيت مفكار ا
 تنفيذىا 
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 رابعًا: أهم المنطمقات الفكرية التي تقوم عميها المشاركة المجتمعية

ىناؾ ددة منطمقات فكرية تعمؿ دم  تفعيؿ المشاركة المجتمعية   نظرًا  
 لددميا لمقضايا التربرية المعاارة رى  كالتال :

ؤسسات التربرية المختمفة رذلؾ إلدداد لنساف راد  لمشكالت تكاتؼ جيرد كافة الم 
مجتمعة  مدرؾ لظررؼ بمدة رمجتمعو المحيط رلممشكالت الت  يراجييا  ريكرف تادر 
دم  المساىمة اإليجابية ف  التغمب دم  ىذه المشكالت رالحد مف تمؾ اإلخطار  بؿ 

 رف  تحسيف ظررؼ بيئتو رالمحافظة دمييا  

مف  بادتبارىادرر الجمعيات األىمية ف  مجاالت التنمية بشكؿ داـ تنشيط رتفعيؿ 
المشاركيف الياميف ف  المجتم  بشكؿ داـ  رف  العممية التعميمية بشكؿ خاص   رىر 

ـ 9222ما مكدتو نتائا مؤتمر التربية الدرلية الذ؛ دقد ف  ) داكار ( بالسنغاؿ داـ 
ف  تدديـ تضايا التعميـ رمنيا تمريؿ لتامة  مىمية الدرر الذ؛ تقرـ بو الجمعيات األىمية

 المدارس  رالمشاركة ف  مشرردات محر األمية ف  المجتمعات الفقيرة 

تعبئة مشادر مفراد المجتم  تجاه القضايا التربرية رمىميتيا مف مجؿ تحقيؽ مبادئ  
م   التعميـ مف مجؿ الجمي   رىر ما تراه منظمة اليرنسيؼ ضرررة   ريتفؽ ىذا الترجو

ترجيات العامة الت  تناد؛ بإدطا  المزيد مف السمطة رالمسئرلية رالتارؼ ف  المرارد 
 الرحدات اإلدارات الالمركزية  

 

 

 خامسًا: أسس المشاركة المجتمعية في التعميم
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ىناؾ مسس لممشاركة المجتمعية ف  التعميـ يجب مف تؤخذ ف  االدتبار حت  تكرف 
األسس تختمؼ مف رؤية ال  مخر   رىذهض بالتعميـ  المشاركة فادمة تادرة بالنير 
 : بالتال فيناؾ مف ير  ىذه األسس 

اإليماف ب ف المشاركة المجتمعية ضرررة حتمية يجب تفعيميا رتراجدىا ف  المدرسة  
بادتبارىا داماًل مساددا ف  لزالة المعرتات الت  تعرتؿ تقدـ العممية التعميمية التربرية 

بدا  اآلرا   مف خالؿ طرح األف  كار  را 

 لتاحة الفراة لمشاركة فعمية ف  تخطيط  رتنظيـ البراما رالنشاطات داخؿ المدرسة  

ددـ الثقة رالترااؿ بيف المجتم  رالمدرسة باررة منتظمة رمستمرة لمرارؿ لل  
 األىداؼ التربرية رالتعميمية مف خالؿ المشاركة ف  النشاطات رالفعاليات  

كؿ  مف المجتم  رالمدرسة ب ىمية التعارف بينيما ف  لدداد مخرجات الرد  التاـ لد  
 تعميمية رتربرية تادرة دم  مراكبة متطمبات الحياة   

 رمخررف يررنيا ب نيا:

ترفير الشررط الفكرية رالمادية لمثؿ ىذه المشاركة مثؿ مكافحة األمية  رالتنمية التربرية 
 ة رالثقافية  راإلدالـ رالتربية المستديم

رجرد التشريعات رالمؤسسات المجتمعية الت  تنيض بعممية المشاركة رتنظيـ جيردىا 
رترظيفيا لخدمة المجمرع  حيث مف المشاركة تترتؼ لل  حد  كبير  دم  الضمانات 

 رالفرص الت  تتيحيا السمطات الحكرمية بمرجب النارص التشريعية رالقانرف  

ردم  كؿ المستريات بما يضمف اإلسياـ  رف  مستر  التنمية ف  كافة المجاالت 
 اإليجاب  لممشاركة المجتمعية  
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تنمية الشخاية الديمقراطية الجادة رالرادية ب مرر الرطف مما يشج  المشاركة 
المجتمعية  رال ي ت  ذلؾ لل  مف خالؿ االىتماـ بالتنشئة االجتمادية ف  البيت 

اركة رالعمؿ التطرد   رتعريدىـ دم  رالمدرسة رالمجتم   رتربية المراطنيف دم  المش
 الممارسات الديمقراطية  

ضرررة رجرد تنسيؽ رتكامؿ بيف الجيرد المجتمعية رالجيرد الحكرمية ف  لطار التعارف 
بيف الجانبيف  رمف يتـ ف  الحدرد الراتعية الت  ال ُتمق  دم  م؛ طرؼ مدبا  تعجز 

 لمكاناتو المادية رالفنية دف مدائيا  

لشعار المشاركيف ب ف مشاركتيـ سيكرف ليا دائد دمييـ ردم  مبنائيـ ف  ضرررة 
 المستقبؿ  يتمثؿ ف  ترفير خدمة تعميمية جيدة 

رلتحقيؽ المشاركة االجتمادية ألىدافيا يجب مرال مراجية المشكمة الحقيقية الت  
ت نراجييا رى  اف التعميـ بحاجة ماسة ال  المشاركة المجتمعية لمراجية متطمبا

العار   رلتحسيف مخرجات التعميـ   ربمعن  مرضح يجب مف يكرف ىناؾ فيـ راسخ 
ألىمية تزايد التعارف رالمشاركة اإليجابية لمتغمب دم  معرتات اإلاالح رالتطرير  كما 
يجب تحديد الرؤية راألىداؼ رآليات التفعيؿ  لذا فإف نقص المعمرمات رالشفافية  

لعمؿ الجماد  لد  الفرد ى  السبيؿ ررا  فشؿ دممية بجانب ىيمنة تيـ العزرؼ دف ا
 .المشاركة مف بدايتيا

 سادسًا: مجاالت المشاركة المجتمعية في التعميم

ىناؾ العديد مف المجاالت الت  يمكف لممشاركة المجتمعية مف تسادد فييا العممية   
 التعميمية رمف ىذه المجاالت كالتال :
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ؽ األىداؼ التربرية سرا  كانت مىداؼ تريبة مـ التعارف مف مجؿ اياغة رتحقي -1
بعيدة  دم  مف يؤخذ ف  ديف االدتبار رضرح األىداؼ بالنسبة لمبيئات المحمية رما 

 تحققو مف فائدة  

مجاؿ المشاركة دم  مستر  السياسات التربرية رتشمؿ ىذه المشاركة كافة  -9
لتربر؛ لترجمة األىداؼ التربرية الخطرات اإلجرائية الت  يتخذىا القائمرف دم  العمؿ ا

لمبرناما المعتمد  فما مف يفرغ المشاركرف مف رض  األىداؼ  حت  يكرف برسعيـ 
 رض  السياسات رالممارسات ف  المجتم  فيما يتاؿ بالمشاركة 

المشاركة ف  مسح رتشخيص الشررط رالحاجات رالمراد المحمية التربرية رمف  -3
مسح دمييا مؤشرات التطرر العاـ رحاجاتو  رمؤشرات القضايا الت  يمكف لجرا  ال

التطرر التربر؛ رحاجاتو  رالمرارد المحمية المتاحة  رطبيعة المشاركة ف  التربية  
 رالحاجات راألرلريات التربرية 

المشاركة ف  دممية التعميـ رالتعمـ رتتضمف جرانب التعميـ رالتعمـ الت  يمكف  - 4
  ما يّعمـ ف  المدرسة  رتطرير مراد تعميمية مالئمة االنخراط فييا تحديد محتر 

 لمطالب  خاراا فيما يتعمؽ بالمناىا ذات الامة بالبيئة المحمية  

تدريب المعمميف راالرتقا  بيـ مف خالؿ تقدير حاجات المعمميف التدريبية   -5
 رمشاركة اآلبا  رمدضا  المجتم  ف  براما التطرير المين   

المدرسة رتقريميا مف خالؿ فتح المدرسة مماـ اآلبا  رالمجتم  مراتبة نردية  -6
 كمالحظة الافرؼ  راألياـ المفترحة  رمعارض المدرسة  

المشاركة ف  تمريؿ العممية التعميمية رىر مما يعزز مىمية المشاركة بيف التربية  - 7
بعد آخر  كما  رالمجتم  ف  ىذا المجاؿ حقيقة محررية رى  مف كمفة التعميـ تتزايد يرما

مف التحديات االتتاادية الت  تعانييا كثير مف الدرؿ ُتِضر لل  حد كبير بمرازنة 
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التعميـ  ف  حيف مف العالتة طردية بيف تدرة المجتم  دم  التمريؿ  رمستر  الجردة ف  
 الخدمات التعميمية الت  ترفرىا المجتمعات 

التعميـ   فالبعض ير  مف ير  البعض األخر مجاالت مخر  لممشاركة ف  ر     
المشاركة المجتمعية ف  التعميـ تت ت  بالسماح ألدضا  المجتم  بالتعبير دف آرائيـ 
رالرؤ  المستقبمية الخااة بيـ  رف  تحديد التطررات رالتحسينات رالتغييرات المطمرب 
ا  تحقيقيا  رف  تحديد األىداؼ الت  يتعيف دم  المدرسة الرارؿ للييا   كما مف لبد

األرا   حرؿ مطالب المجتم  رالطالب مف العممية التعميمية داخؿ المدارس ى  مف 
 مىـ دناار المشاركة المجتمعية ف  التعميـ 

رال ننس  المشاركة بالتخطيط ران  القرار   رذلؾ مف خالؿ تحديد األىداؼ        
تمؾ  رىيكمة اإلجرا ات  ررض  الخطط التربرية الت  تسادد دم  الرارؿ لل 

األىداؼ  رمف مجاالت المشاركة ميضًا التدريب رذلؾ مف خالؿ المشاركة ف  فعاليات 
التدريب الرسمية رغير الرسمية  بغرض تعزيز رتطرير ميارات االتااؿ رالتخطيط  
رترزي  المرارد التربرية رالمالية  رال يتـ كؿ ىذه المجاالت بشكؿ احيح لال ف  ظؿ 

ربرية لتقييـ الفعاليات رالعمميات الت  تـ الرارؿ للييا  م  رتابة رتقييـ لمعممية الت
تحديد نقاط القرة رالضعؼ ف  تمؾ العمميات  رتحديد مساليب تطريرىا تماشيا م  

 المطالب راألىداؼ الت  تـ تحديدىا مف تبؿ مف العممية التعميمية  

 سابعا: مبررات مشاركة القطاع الخاص ف  التعميـ

ديد مف المبررات الت  تددر ال  تعزيز المشاركة المجتمعة ىناؾ العديد رالع 
دامة رف  التعميـ خااة   ضعؼ المخرجات التعميمية نتيجة نقص المرارد المالية  
يؤد  ربالت كيد ال  ضعؼ الكفا ة اإلنتاجية ردم  معايير الجردة   فطالب اليرـ ىر 

ينعكس بالت كيد دم  مستر   العامؿ رالطبيب رالميندس      الخ ف  المستقبؿ رىر ما
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اإلنتاجية ف  المستقبؿ  فالتعميـ يمكف مف ينظر لليو دم  منو مف مجاالت االستثمارات 
 .الت  يمكف مف تحقؽ درائد مالية مجزية لمقطاع الخاص لذا محسف االستثمار فييا

ريف كما ي ت  تعزيز االنتما  رتعزيز اليرية الرطنية لمطالب  رمساددتيـ دم  تك      
اتجاىات ليجابية نحر المجتم  لتجعميـ مكثر ارتباطا بيريتيـ  رتزيدىـ دافعية نحر 
التعمـ   مف اىـ مبررات المشاركة المجتمعية   رىر ما تكرف نتيجتو الحارؿ دم  
مجتم  تر؛ رمترابط تائـ دم  التعارف  رالمشاركة  رانفتاح مؤسساتو بعضيا دم  

يـ ف  القرف الراحد رالعشريف سرؼ يبن  دم  مفيـر بعض  فالتارر المستقبم  لمتعم
الشراكة بيف مؤسسات التعميـ رتطادات المجتم  بكافة اطيافيا األخر   رمف ىذا الترجو 

 .ىر خيار استراتيج  مف مجؿ تحسيف العممية التعميمية

 ثامنًا: معايير ضماف الجردة الشاممة ف  التعميـ رالمشاركة المجتمعية

سسات التعميمية جاىدة لل  تحقيؽ معايير جردة األدا  رادتماده  رذلؾ تسع  المؤ     
دف طريؽ ممارسة اإلجرا ات راألساليب الت  تضمف ليا الرفا  بيذه المعايير  رالت كد 

رالمقارد بالجردة ىر " دممية متكاممة تشمؿ  المستمر مف تحقيؽ المستريات المنشردة 
دارات تعميـ  رطالب   رمناىا   راساليب تعميـ   جمي  العناار التعميمية كافة مف ) ل

 تعميم رغيرىا رمما يرتبط بالعممية التعميمية"  كما ُتعرؼ ب نيا " الحارؿ دم  منتا 
جيد بالمؤسسات التربرية رالتعميمية يتمثؿ ف  خريجييا  باإلضافة لل  لسياميا ف  

كؿ مؤسسة مف تمؾ خدمة المجتم  رتنمية البيئة  رذلؾ مف خالؿ تحسيف مدخالت 
المؤسسات " رليذا فجردة التعميـ مفيرـ متعدد يشمؿ جمي  دناار العممية التعميمية 
ررظائفيا مف مجؿ تعمـ ذات كفا ة دالية ف  تحقيؽ األىداؼ المحددة مسبًقا  ريمكف 

مف خبرا   رالخارج داخؿ المؤسسة   الذات الحكـ دم  ذلؾ مف خالؿ التقريـ 
 .متخاايف رسرؽ العمؿ
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رالمرافؽ  رالمبان رحيث لف مدخالت منظرمة العممية التعميمية متعددة  فتشمؿ األنشطة 
راألثاثات راألجيزة راألدرات رالمعدات ربيئات التعمـ ررسائؿ التعميـ راألىداؼ رالخطط 
الدراسية رالمناىا رالمتعمميف منفسيـ رالبراما التعميمية رمدرات التقريـ ررسائمو رالمرائح 

انيف رالقر  البشرية مف المعمميف راإلدارييف رالمديريف رالعماؿ رالفنييف رىيئات رالقر 
المتابعة رالترجيو راإلشراؼ رالمسئرليف رغيرىـ ممف ليـ امة مباشرة مر غير مباشرة 
بالعممية التعميمية  فإف تحقيؽ جردة نتائا العممية التعميمية يتطمب مراداة شررط 

تتطمبيا  رفًقا لمعايير درلية متفؽ دمييا   الت لمدخالت رمراافات جمي  العناار را
تـ دراستيا رتحميميا رتنظيميا مف تبؿ خبرا  رمتخاايف درلييف  رسبؽ مناتشتيا 

 دم  نتائا العممية التعميمية  اإليجاب رتجريبيا  رمابح متفؽ دمييا  بما يعرد بالت ثير 

ف  رثائؽ المعايير رمحد األركاف  المجاالت األساسية لحد رالمشاركة المجتمعية ى  
المعايير القرمية  9223األساسية لالدتماد   رلقد مادرت رزارة التربية رالتعميـ ف  داـ 

رشاده  رليحتكـ للييا لضماف جردة  لمتعميـ لتكرف مرجعية لترجيو العمؿ التربر؛ را 
ضـ األرؿ  العممية التعميمية رتطريرىا رتد ادرت ىذه المعايير ف  ثالثة مجمدات 

منيا الرثائؽ األساسية لممجاالت الخمسة الت  تامت دم  مساسيا المعايير القرمية  
 : ى رىذه المجاالت الخمسة 

 المدرسة الفعالة  رالمعمـ = 1

 راإلدارة المتميزة  =9

 رالمشاركة المجتمعية= 3

 رالمنيا الدراس  = 4

 رنراتا التعمـ = 5

 ات التالية: بينما شمؿ المجمد الثان  المرضرد
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 معايير المنيا الدراس  لستة مراد دراسية ى : التربية الدينية اإلسالمية  رالتربية الدينية

المسيحية  رالمغة العربية  رالمغة االنجميزية  رالدراسات االجتمادية  ركؿ منيا دم  
 يفدراسيت لمادتيف الدراس  المنيا معايير تنارؿ فقد الثالث المجمد نحر مستقؿ   مما

 ت رالرياضيا العمـر :ىما

 

رلك  تتحقؽ الجردة الشاممة ف  التعميـ  فإف ذلؾ يستمـز رض  خطة دمؿ تتضمف     
تحديد مىداؼ تربرية لجرائية راضحة لتحسيف مخرجات التعميـ  راتخاذ اإلجرا ات 

 راألساليب رالممارسات الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ  رالقياـ بعمميات 

 الت مجتمعية ف  التعميـ   راألىداؼ ح لنا مىمية رمبررات المشاركة المما سبؽ يتض   
يمكف ممارستيا مف جانب األفراد  الت تسع  الييا مف خالؿ المجاالت المتعددة 

  كما  الجامع رالييئات رالمؤسسات خارج نطاؽ المدارس ف  جمي  مراحؿ التعميـ تبؿ 
ص ف  التعميـ   سعيًا لتحقيؽ متطمبات ضرررة مشاركة القطاع الخا -ميضاً -يتضح لنا 
ف  التعميـ بمراحمو  القرم رحراا دم  تحقيؽ متطمبات األمف  المجتمع التقدـ 

 المختمفة 

 

 

 

 

 



  المشاركة المجتمعية فى التعميمأبعاد 

 هاشم حافظ حسن أ/

7102ديسمبر                                                      - 378 -                العدد الثالث والثالثون                

    

 المراجع :

   يثرب  محمد مندرر فتح اهلل : الشراكة المجتمعية ف  تمريؿ التعميم
االبتدائ  ف  مار ف  ضر  خبرات بعض الدرؿ  رسالة ماجستير   

  37 ص9219معة جنرب الراد؛ كمية التربية بقنا جا

    االح التعميـ دم  االح جرىر   رمخررف :  الشراكة المجتمعية را 
  17  ص  9212  مار     المكتبة العارية لمنشر رالترزي

   رشاد محمد دبد المطيؼ : المشاركة كمدخؿ لتنمية المجتم  المحم
مـر اإلنسانية  جامعة  مجمة دراسات ف  الخدمة االجتمادية  رالع

    1996حمراف  كمية الخدمة االجتمادية  مكتربر 
    سالمة دبد العظيـ حسيف : المشاركة المجتمعية ران  القرار التربر؛

  998ـ   ص 9227دار الجامعة الجديدة لمنشر  االسكندرية   
 دالـ المستقبؿ  رتعميـ المجتمعية الخطيب :المدرسة رادح الخطيب  محمد 

  36ـ   ص 9226لربد    الحديث    تبالك
 8ص  سابؽ  مرج  بالمشاركة  المحمية التنمية  :القرم  التخطيط معيد 

  
 ف  شؤرف التعميـ الطمرح  فمين  : المشاركة المجتمعية جررجيت .د

رالتحديات   المؤتمر العمم  السنر؛ لكمية التربية بالمناررة بالتعارف 
قاىرة بعنراف مفاؽ اإلاالح التربر  ف  م  مركز الدراسات المعرفية بال

مكتربر  3: 9ـ   9224مار    كمية التربية جامعة المناررة   
  126ـ   ص 9224
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   87ص  بيجت العزيز؛  : مرج  سابؽ   الرفاد  محمد  
 لمنشر  العرب  المجتم  مكتبة رالمجتم     خميؿ سالـ : المدرسة رائدة

  95ـ    ص 9226رالترزي    دماف   
  12ص  –مرج سابؽ  –دليؿ المتدرب 

   لتفعيؿ  المرجع  اإلطار ماطف  مترل  : محمد اائغ &  الرحمف دبد
 رالعاـ العال  التعميـ مؤسسات بيف رالتكامؿ رالتنسيؽ التعارف

 لدرؿ العرب  التربية مكتب الرياض    األدماؿ راإلنتاج    رمؤسسات

 .91ىػ   ص  1494الخميا   
   التربر؛  القرار ران  المجتمعية المشاركة يـ حسيف : العظ دبد سالمة

  963ـ   ص 9227لمنشر   االسكندرية    الجديدة الجامعة    دار
   لمنشر  العرب  المجتم  مكتبة رالمجتم     المدرسة خميؿ سالـ :  رائدة

  95ـ   ص 9226رالترزي    دماف   
   جدارا  المستقبؿ    ـرتعمي المجتمعية المدرسة رآخررف :  محمد الخطيب

 .36ـ   ص 9226رالترزي    دماف     لمنشر العالم  لمكتاب
 رالجمعيات المخططيف بيف بالمشاركة التخطيط  : القرم  التخطيط معيد 

 التخطيط تضايا سمسمة المركز؛ رالمحافظات   المسترييف دم  األىمية

  46ص  ـ   9229فبراير    بتاريخ  145العدد  رالتنمية   
 19ص  –مرج  سابؽ  -ليؿ المتدرب  د 

 التربرية المحمية التنمية ف  الشعبية المشاركة فعالية : شنردة فيم  لميؿ 

 لل  مقدمة دراسة مستقبمية  دراسة  مار العربية  ف  جميررية

 ثقافة المشاركة رتنمية التاس  ) التربية السنر؛ العمم  المؤتمر
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  حمراف  جامعة   التربية  كمية   العرب  (  الرطف ف  رسمركياتيا
  59ص    ـ9221 ماير 9:3بتاريخ 

 التربرية المحمية التنمية ف  الشعبية المشاركة فعالية : شنردة فيم  لميؿ 

 لل  مقدمة دراسة مستقبمية  مار العربية   دراسة ف  جميررية

 ثقافة المشاركة رتنمية التاس  ) التربية السنر؛ العمم  المؤتمر

حمراف    جامعة التربية    كمية العرب  (    الرطف  ف رسمركياتيا
  59ـ   ص 9221ماير  9:3بتاريخ 

    االح المجتمعية الشراكة رآخررف : االح جرىر   دم  التعميـ   را 

  328ـ   ص 9212رالترزي    المناررة    لمنشر العارية المكتبة
  التربية  مجمة  جديدة   التعميـ جيرد ف  األبرية الشراكة  :اسماديؿ دياب

  52ـ   ص 9224   149 تطر العدد   
 لممدرسة    الذاتية راإلدارة المجتمعية المشاركة حسنيف العجم  :  محمد 

:  99ـ   ص 9227رالترزي    المناررة    لمنشر العارية المكتبة
95  . 

  االح المجتمعية رآخررف : الشراكة االح جرىر   دم التعميـ    را 
  328ـ   ص 9212رالترزي    المناررة    لمنشر العارية المكتبة

  93   99د / دم  السيد الخشيب  : مرج  سابؽ    ص  

  اإلاالح التربر؛ رالشراكة المجتمعية  -محمد األامع  محررس سميـ
 -دار الفجر لمنشر رالترزي   -المعاارة مف المفاىيـ لل  التطبيؽ 

  31ص  – 9225 -القاىرة 
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 مجمة  -اكة األبرية ف  التعميـ    جيرد جديدة الشر  -دائشة دبيداف
  55ص  –ـ 9224 – 149ع   -تطر  -التربية 

  دراسات ف  تمريؿ التعميـ رالتنمية  -محمد الرفاد  بيجت العزيز؛
: 88ص  –ـ 9226 –القاىرة  –مكتبة النيضة المارية  -البشرية 

89  

   اتية لممدرسة المشاركة المجتمعية راإلدارة الذ -محمد حسنيف العجم- 
:  96ص  –ـ 9227 –مار  –المكتبة العارية لمنشر رالترزي  

97  

  جدارا لمكتاب  –المدرسة المجتمعية رتعميـ المستقبؿ  -محمد الخطيب
  52:  41ص  –ـ 9226 -دماف  –العالم  لمنشر رالترزي  

  نحر شراكة فادمة لمقطاع الخاص ف  -رزارة التربية رالتعميـ القطرية "
بحث مقدـ لل  ندرة التربرييف  -ؿ التعميـ ف  درؿ الخميا العربية " مجا

 1493/  9/  95-93راالتتاادييف رتحديات المستقبؿ ف  الفترة مف 
  6ص  -ـ 9229  -الدرحة  –

  7ص  -مرج  سابؽ   –رزارة التربية رالتعميـ القطرية  

   رتدريب  مسس الجردة التعميمية ف  لدداد -خالد بف سعيد محمد الحرب
رسالة ماجستير منشررة بقسـ التربية   -المعمـ ف  منظرر لسالم  

رزارة التعميـ  -جامعة مـ القر   -كمية التربية  -األسالمية رالمقارنة 
  44ص  – 9229 –المممكة العربية السعردية   -العال  

  محمد حامد منارر : " تكنرلرجيا التعميـ ر جردة التعميـ ف  القرف
 العشريف "ررتة ر الحاد؛
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  دمؿ مقدمة لل  ندرة تكنرلرجيا التعميـ ر المعمرمات   حمرؿ لمشكالت
تعميمية ر تدريبية ممحة   دقدت ف  كمية التربية بجامعة الممؾ سعرد 

 12ص  –ـ 1999 –ابريؿ  99: 19ف  الفترة 
  درر مجمس األمنا  ف  تحقيؽ  -  ليؿ المتدربد -رزارة التربية رالتعميـ

  31ـ ص 9228 – المجتمعية المشاركة
  المؤتمر  –آفاؽ اإلاالح التربر؛ ف  مار  –د / مجد  مبر رياف

العمم  السنر؛ لكمية التربية بالمناررة بالتعارف م  مركز الدراسات 
  64ص  –ـ 9224 -المعرفية بالقاىرة
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