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سة املد متطلبات تحقيق املجتمعية الشراكة ام  رإس
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بية،قس ال أصو ليةلم بالدق بية ال ر ــلية   زجامعة
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ســة املد متطلبــات تحقيــق ــ املجتمعيــة الــشراكة ام إســ مــدى ــ ع التعــرف ــ إ البحــث رــدف
إ عـن فـضال املجتمعيـة، الـشراكة فلسفة عكس فكر إطار خالل من وذلك مصر؛ منة

ً طـاري
ــــا متطلبا ــــم وأ ا خصائــــص ز ــــ ي منــــة ســــة للمد ي الوصــــفيواســــتخدم. رمفــــا املــــن البحــــث

ــسة ئ محـاو سـتة تـضمنت حيـث اسـة، الد بيانـات مـع كـأداة بانة سـ ـ ع واعتمـد ، راملـس رر
بانة ســ وطبقــت ــة، دا و جتماعيــة و ية والــ ــة بو وال يــة والبي عية ــشر ال املتطلبــات رـ

بلغــــــتع عينـــــة س) 1022(ـــــ املــــــدا بـــــبعض ن جتمــــــاعي ن خـــــصائي و ن واملعلمـــــ ن املــــــدير رمـــــن
مصر ة والثانو تحقيـق .عدادية ـ املجتمعيـة الـشراكة ام إسـ أن ـ إ البحث نتائج وتوصلت

حيـث ـل، ك بانة سـ محـاو مـستو ـ ع ضـعيفة جـة بد جاء مصر منة سة املد رمتطلبات ى ر ر
الن ـرت ــةأظ بو وال يـة والبي عية ـشر ال املتطلبـات تحقيـق ــ املجتمعيـة الـشراكة ام إسـ أن تـائج

املتطلبـــات تحقيـــق ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ام إســـ جـــاء ن حـــ ـــ ضـــعيفة، جـــة بد جـــاء ية روالـــ
إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود النتـــائج ـــرت أظ كمـــا متوســـطة؛ جـــة بد ـــة دا و وجتماعيـــة ر ر

أفر استجابات ن النوعب ملتغ وفقا العينة ـو(ًاد ،) إنـاث–رذ و الـذ ذاترلـصا ق فـر جـود وو و
الوظيفـة ــ ملتغ وفقــا إحــصائية اجتمـا–معلــم–مــدير(ًداللـة ي مــدير،) أخــصا جــود لــصا وو

سة املد موقع ملتغ وفقا إحصائية داللة ذات ق رفر
ً ف(و حضر) حضر–ر   . لصا

املفتاحية لمات منة،متطلبات،املجتمعيةشراكةال ،الشراكة: ال سة  .راملد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021، أبریل لسنة )2(جزء ) 190 : (العدد

 

 

213 

Community Partnership Contribution in Meeting the 
Requirements of Safe School in Egypt 
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ABSTRACT 
This research aimed to identify community partnership contribution in 
meeting the requirements of safe school requirements in Egypt through 
an intellectual framework about the philosophy of community 
partnership, as well as an intellectual framework about the safe school 
taking into account its characteristics and requirements. The research 
used the descriptive survey approach, and a questionnaire as a tool to 
collect study data; it included six main axes: legislative, 
environmental, educational, health, social and administrative 
requirements. The questionnaire was adminsitered to a sample 
consisting of (1022) of principals, teachers, and social workers in some 
preparatory and secondary schools in Egypt. The research indicated 
that the contribution of the community partnership in meeting the 
requirements of the safe school in Egypt was weak at the level of the 
questionnaire dimensions as a whole, as the results showed that the 
contribution of the community partnership in meeting the legislative, 
environmental, educational and health requirements was weak, while 
the contribution of the community partnership in meeting social and 
administrative requirements was medium. The results also indicated 
that there were statistically significant differences between the sample 
responses according to the gender variable (males - females) in favor 
of males, and there were statistically significant differences according 
to the job variable (principal - teacher - social worker) in favor of a 
principal, and there are statistically significant differences according to 
the school location variable (rural - urban) in favor of urban areas. 
Keywords: Partnership,Community Partnership, Requirements, Safe 
School. 
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 :مقدمة

ـ سة املد مـعرتواجھ ا نفـس فرضـت ـ ال التحـديات، مـن عـددا والناميـة املتقدمـة العـالم ًدو ل
التحـــديات ــذه أبـــر ومــن ن، والعـــشر الواحــد القـــر زمطلــع فرضـــت: ن ـــ ال ــودة ا معـــاي تحقيــق

ـــ إ ـــستجيب ـــي ـــا؛ فاعلي ـــادة و نتاجيـــة ـــا كفاء لرفـــع ـــا أدا ر بتطـــو تقـــوم أن ســـة املد ــ زع ر
ا ومعاي ـستوجبمتطلبات ـ ال عة ـسا امل التكنولوجيـة ات والتطو ات والتغ ا؛ وأنظم رودة ر

حيـــث العمــل، وســو يــاة ا ومتطلبــات والتعلـــيم؛ الــتعلم اتيجيات اســ ومراجعــة النظــر، قإعــادة
ئـــة الب ـــل تحو تطلـــب الـــذي مـــر الفكـــر غـــالق ـــة ومواج نفتـــاح ســـة املد مـــن ـــا مطلو يبـــات ر ً

ســـة املد ـــ املختلفـــة،رالتعليميــة والقطاعـــات املجتمـــع مـــع الفعـــال التواصـــل ــ ع عتمـــد ئـــة ب ـــ إ
ية واملحاســـــــ املـــــــساءلة قبـــــــو ســـــــة املد مـــــــن يتطلـــــــب ـــــــذا و والـــــــشفافية، املـــــــساءلة بمبـــــــدأ م ـــــــ لوتل ر

ضــــوح و ــــشفافية ــــا إل لــــة املو بــــاألدوار ضــــطالع ــــا عل حــــتم و ي،(وجتماعيــــة علــــوا ، يطحــــالو
2019،368.(  

ــــــ املتغ ظــــــل ــــــ املجتمعــــــاتو ا ــــــش ع ــــــ ال يــــــاة ا أنمــــــاط ت ــــــ غ ــــــ ال ائلــــــة ال والتحــــــوالت ات
ألـــوان شــ ــ ع ا ســيطر تحكـــم انــت ــ ال الرســمية ا بمؤســـسا الدولــة دو انكمــش رــسانية
عــــدة الــــسطح ــــ ع ــــر تظ ــــدأت و ذلــــك، ــــ وغ علــــيم و ة ــــ مــــن املجتمــــع ــــ جتمــــا ــــشاط ال

واملـــشا الـــشراكة مثـــل جديـــدة يم ـــمفـــا مـــا م انـــا م تحتـــل أصـــبحت ـــ ح التطـــو والعمـــل ًركة ً

للمجتمع والثقافية والسياسية قتصادية و جتماعية   .املنظومة

ن معـ مـستو تحقيق عليھ فرضت ال ات واملتغ التحوالت تلك عن بمنأى التعليم يكن ىولم
الرســـ املؤســـسات دو انحـــسار ظـــل ـــ مؤســـساتھ أداء ـــ ـــ والتم ـــودة ا كعنـــصررمــن للدولـــة مية

أدى الــذي مــر الرســمية، ــ غ يئاتــھ و ومؤســساتھ بــأفراده ي املــد املجتمــع دو عــاظم و ، ــ رأسا
املؤسـسات ـ داء جـودة تحقيـق متطلبـات إطـار ـ املجتمعيـة الـشراكة فلـسفة ـ تب ة ضـر ورإ

آمنة سية ومد عليمية ئة ب توف ا عناصر م أ ومن ي،( رالتعليمية   ).2010،768الز

بجميـع ـساعھ ا ـ ع املجتمـع مـع شـراكة بناء إ تحتاج ره وتطو التعليم إصالح عملية أن كما
يمكـن ال م ومـساند سر و ا ة مؤاز فدو م، ودعم م مساعد ينال ح وفئاتھ، رطوائفھ ن

اتـھ وقد طاقاتـھ وإطـالق الطالـب تقـدم عـد حيـث للتعلـيم، دف املـس صـالح ـسانيةرإحـداث
ســـرة و ســـة املد مثلـــث أطـــراف ن بـــ مـــستمر أصـــيل تفاعـــل تحقيـــق ـــ ع ة بالقـــد نـــا ربداعيــة، ر ر

ً

املح والتعليم،( واملجتمع بية ال ة ا رو   ).2003،131ز

أن ــــا مؤدا فلــــسفة ــــ ع املعاصــــرة التعليميــــة الــــنظم ــــ املجتمعيــــة الــــشراكة مــــدخل عتمــــد و
الت عـــن املـــسئولة ـــست ل ا وحـــد ســـة دعـــمراملد ـــ ع عتمـــد مجتمعيـــة قـــضية أصـــبحت بـــل علـــيم،

سة باملد املحيط واملجتمع سرة ندي،( رومشاركة   ).2015ا

ا ــداف أ تحقـق أن سـة املد ـستطيع ــ ح حتميـة ة ضـر التعلـيم ــ املجتمعيـة الـشراكة عـد رو ور
ســة املد وأن خاصــة ــا مجتمع مجتمعيــة–روطموحــات عــن-كمؤســسة عزلــة أو فــراغ ــ عمــل ال

معـھ، وتتفاعـل بـھ تنفعـل املجتمـع مـن جـزء ـا ولك ـا، تحـيط ـ ال املجتمعيـة والعوامل ف والظر
لـھ تقـدم الوقـت نفـس و ة، شر وال املادية املجتمع خدمات من ستفيد أن يجب فإنھ ثم ومن

ره وتطو مشكالتھ حل ام لإلس ة شر و مادية انات إم من ا ،( ما   ).2007ال
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يتــــ نــــا أوومـــن ــــا و تر ا شــــعا س ولــــ ة ضـــر أصــــبحت التعلــــيم ــــ املجتمعيـــة الــــشراكة ًأن ًر ور
ـ قـصو ة ضـر املجتمعيـة الشراكة ألن واقع إ يتحو أن يجب شعار وإنما مجتمعيا، ا ىشعا رل ور ً ً

بمـــشاركة إال وميـــة ا د املـــوا ظـــل ـــ ميـــع ل مـــن التعلـــيم تحقيـــق يمكـــن ال إذ املرحلـــة، رـــذه
حقيقيــــة اممجتمعيــــة ســــ ــــ ع فقــــط تقتــــصر ال مــــشاركة د،وفاعلــــة، ــــربــــاملوا إ تتعــــدى ــــا ولك

من التعليم بتحقيق سمح أن يمكن ال املجتمعية الثقافة شكيل و الفكر   .صياغة

تـضع أن فالبـد والتنافـسية ـ التم ـ إ والوصـو ـودة ا معـاي تحقيق إ سة املد س ي لول ر
آمنة ئة ب توف ا عين البـدنصب ئـة الب ـذه تـوف سة مد أي ستطيع وح ا؛ لطال رومستقرة

خطار ل تز أو تقلل وأن ا وعمليا ا برامج افة السالمة ومتطلبات إجراءات ن تضم من ا ل
ســـــة املد ــــ ن العـــــامل وجميــــع واملعلمـــــو الطــــالب ـــــا ل يتعــــرض قـــــد ــــ رال ،( ن ــــ ـــــذا). 2006عو و

لتطبيق الس ة ضر منةوريتطلب سة   .راملد

ــــــ إ التعليميــــــة املؤســــــسات ــــــس ــــــ ال ديثـــــة ا املــــــداخل مــــــن منــــــة ســــــة املد مــــــدخل عـــــد رو
ــــ ع عمــــل كمـــا والثقــــة، والرعايــــة مـــن و ــــب ا ا ــــسود ئـــة ب إيجــــاد ــــ ع عمـــل ألنــــھ تطبيقـــھ،

ا خ وإثــراء الطالــب، فكــر ر وتطــو للتعلــيم محفــزة ط وشــر معــاي بتــوفر ــ تتم س مــدا وإيجــاد تــھ،ر
ح بـــر والعمـــل خـــر الـــرأي ام ـــ واح التنـــوع وقبـــو ـــ التعب ـــة وحر بـــدا ـــ التفك ـــ ع ع ـــ وو ل

ق   . (Modzeleski, et al. 2012, 269-271) الفر

ضـوء ـ للتعلـيم املـستقبلية ة الر تحقيق ع ة القاد سة املد تلك منة سة باملد راد ؤو ر ر ر
وت الـــشاملة، ـــودة وا الـــسالمة ــــمعـــاي املح للمجتمـــع الفعالـــة املجتمعيـــة الـــشراكة فــــرص كفـــل

وتخــرج ميــع، ل مــن و ــ املتم الــتعلم مبــدأ تحقيــق ــ إ ــة بو ال ا ــشط أ ــ ــدف و ــا، املحــيط
ـة ومواج املـسئولية تحمـل ـ ع ة والقـد وقيمـھ، بـاملجتمع والثقـة بـالنفس بالثقـة يتمتعـو رأجيـاال ن ً

ا وع صية، ال ناء و والرقابةالتحديات   ).2011،56حسونة،(الذاتيةلقيادة

عنــــوان ــــا ل ــــرا تقر ــــسيف اليون منظمــــة وضــــعت فقــــد منــــة ســــة املد تحقيــــق ميــــة بأ ًوإيمانـــا ر
ً

الـــــشاملة" ســـــية املد الـــــسالمة"رالـــــسالمة ـــــداف وأ س للمـــــدا ـــــسة الرئ املـــــسئوليات حـــــدد والـــــذي ر،
والعـــ ن املتعلمـــ حمايـــة ـــا م أ مـــن ـــان و الـــشاملة، ســـية أوراملد املـــوت مـــن التعلـــيم مجـــال ـــ ن امل

املتوقعـة، خطـار ـة مواج ـ التعليميـة ة سـتمرا إ والتخطيط س، املدا والضر رصابة ر ر
جديـدة سـة مد ـل ـشاء إ ث ـوا ال ـة مواج ـ ع التـصميم وتنفيـذ منة س املدا مواقع روتحديد ر ر

خـــ س املـــدا ـــ إ الطـــالب وصـــو مـــن والتأكـــد آمنـــة، ســـة ركمد كممـــراتلر ـــسدية ا املخـــاطر مـــن ا
ة ر ال واملعابر والطر    .(Unicef- INEE, 2013, 2)قاملشاة

ضــمن مــصر ــ ــام ا قبــل التعلــيم مؤســسات واعتمــاد جــودة ضــمان معــاي وثيقــة وتناولــت
التاســـع املجـــال ــا بـــو"مجاال ال ئـــة" ياملنـــاخ ب تـــوف ـــ إ تـــدعو ـــ ال املعـــاي عــض يتـــضمن الـــذي

ـــارمد وم آمنــة و: ســية والـــتعلم"لاملعيــار للتعلــيم داعمـــة ئــة ب ي"تـــوفر الثـــا املعيــار ئـــة"، ب تــوفر
خالقية والقيم املؤسسية للعالقات ة"(مؤثرة ا رو والتعليم،ز بية   ). 2008،26ال

مـصر ـ والتعلــيم بيـة ال ة ا و أقـرت ركمـا ـ"ز املد نـضباط ا"رالئحــة ــداف أ ـم أ مـن ــان و ،
ــــــاديتـــــو و جتمـــــا النمـــــو تحقيـــــق ـــــ ع الطـــــالب ـــــساعد وداعمـــــة آمنـــــة ســـــية مد ئـــــة ب رف

املتبادل، ام ح و املودة ع قائمة ن خر مع إيجابية عالقات إقامة م ساعد و يح، ال
عــرض ــ ال ة املتكــر الــسلبية الــسلوكيات مــن ــد وا يجابيــة الــسلوكيات ــز عز ــ إ ــدف ركمــا
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اتيجياتالطا ســـــ و الـــــسلوكية املخالفـــــات تحديـــــد ـــــ إ باإلضـــــافة يـــــة، التأدي جـــــراءات ـــــ إ لـــــب
العمليـــــة أطـــــراف ن بـــــ جيــــدة ئـــــة ب إليجـــــاد جـــــة املتد يــــة والتأدي والعالجيـــــة شـــــادية و يــــة رالتوج ر

الــسلبية الــسلوكيات ـة ملواج ــ والعال ي الوقــا الــدعم وتــوف والتعلــيم(التعليميـة، بيــة ال ة ا رو ،ز
2014،5.(  

النمــــو ــــ ع م ــــساعد بحيــــث للطــــالب مــــن ــــان امل ــــ ســــة املد ــــو ت أن ض ــــ يف نــــا رومــــن ن
ع ـ آمنـة ـ غ ئـة ب إيجـاد ـ ـساعد سـية املد ئة الب توجد قد عوامل ناك ولكن روالتعلم،
داخــــل الطـــالب عـــدد اكتظـــاظ ــــ العوامـــل ـــذه وتتمثـــل ســــة، املد داخـــل والعـــدوان العنـــف ـــ رع

ـــالفـــص ال الـــسلبية للـــسلوكيات م ـــز عز و للطـــالب، ن ســـ املد عـــض معاملـــة وســـوء ، ـــ ا الد رل ر
أفـــراد مـــع ـــا عامل وآليـــة ســـة، املد داخـــل القيـــادة طبيعـــة ـــ إ إضـــافة الطـــالب، عـــض مـــن رتـــصدر

ســــة للمد ة ــــ وا ــــة و تر فلــــسفة وجــــود عــــدم ــــ إ إضــــافة ســــية، املد ئــــة رالب ؛( ر عطــــار ي، يالــــدبا
2010،4.(  

ا ـذا ـ ـشو ـ(Fein, et al, 2002)لـصدد أحـدإ تمثـل و ومعقـدة؛ ة ـ كث طـر ا مـصادر أن
ئـــة الب ألن آمنـــة، مرافـــق أو إجـــراءات تـــوفر ـــ ســـة املد ـــ آمنـــة ئـــة ب يئـــة ل ساســـية راملتطلبـــات

ـم اصــة ا الــتعلم ونتـائج الطــالب تحــصيل ـ ــا محو ا دو تلعــب سـية ًاملد رً ر ن. ر بــ  Parker)كمــا
&Lepper, 1992)،ممتعـــة عمليـــة أنـــھ ـــ ع التعلـــيم فيـــھ يقـــدم الـــذي مـــن ـــ التعلي املنـــاخ أن

ن املتعلم عند ا وتقو للتعلم الدافعية ار د ا ع أن (Swaleha, 2013, 77-89) أكـدكمـا. زعمل
الدعامـة عد الفكر مان و سدية وا النفسية الراحة للطالب يح ي آمن مد مناخ يتحقيق ر

دافـــــھساســـــ أ تحقيـــــق ـــــ املجتمــــــع نجـــــاح ـــــ ط،(أكـــــدكمــــــا. ية ضــــــعف) 2014،23والقـــــار أن
التمــرد ــسبة مــن ــد ز و املــشكالت تفــاقم مــن ــد يز ــا، أفراد ن ــ و ســة املد داخــل مــان رمــستو ى

الطالب ن ب املد سرب ؤكد. روال ن؛(و وآخر املعطي، ـ) 2015،371وعبد ال التعلـيم ئـة ب أن
و العنف ا عملـوسود و م سـ مدا ـ إ بو يـذ الطالب تجعل املد مان عدام وا مة ر نا رن ر

ئــــات ب ا بــــصف س املــــدا ــــ إ اب الــــذ عــــن مــــو و ســــة املد ــــو فيكر كــــراه، ف ظــــر رتحــــت نر ن و
ا ل حصر ال مشكالت إ يؤدي مما آمنة غ س مدا أو آمنة غ   .رعليمية

يؤكــــــد نــــــا حاجــــــ) 2014،56جــــــدوع،(ومـــــن نــــــاك العنــــــفأن تقليــــــل ــــــ إ ــــــة وم ة ضــــــر ورة
آمنــــة ســــية مد ئــــة ب إيجــــاد أجــــل مــــن س املــــدا ــــ الــــسلوكية رواملــــشكالت أكــــدت. ر يعــــان،(كمــــا الر

مـن) 2013 بتحقيـق ا ومسئوليا ا وأدوا ا أنواع بمختلف ة بو ال املؤسسات ع أن ة رضر ر
َ ُ

و
و بيـة لل ــسة الرئ ــداف مــن ه باعتبـا وذلــك ــا، أفراد نرلـدى الــرا الوقـت ــ أكــد. التعلــيم كمــا

الـــسعودي؛( ايـــا، تـــدعو) 2017،31ا التعليميـــة املؤســـسات ا د ـــش ـــ ال العنـــف د مـــشا أن
منة التعليمية ئة الب توف مية بأ الو ادة ة ضر زإ   .ور

ـر ك(Sabir & Fozia, 2016)ىو ال يجــب فإنـھ التعلــيم تـوف ــ بالتوسـع تمــام مـع ــأنــھ
ســـة مد وجـــود ـــز عز و س املـــدا ـــ منيـــة ديـــدات وال املخـــاطر مـــن ـــد ا ـــ إ اجـــة ا ـــ ع رأيـــضا ر ً

حيــث آمنــة، ســة مد وجــود ــ ــات م و بــاء جميــع لــدى ميــة أ ــ ك فالرغبــة ومأمونــة، رآمنــة
ميـــع ا غبــة ـــ مــا و ديـــدات؛ وال املخــاطر أنــواع جميـــع مــن مـــأمن ــ م أبنـــا ــو ي أن ريمكــن ر ن
املحليــة س املــدا مـن العديــد ـ آمنــة س مــدا ـ إ اجــة ا عـن م أنفــس الطــالب أعـرب كمــا رأيـضا، ر ً

يــــر. والدوليـــة املحمــــدي؛(ىكمــــا ــــر، مــــن) 2019،20زو والــــتعلم التعلــــيم ــــود ج ــــز عز يمكــــن أنــــھ
وطالب ن معلم من التعليم منظومة ن العامل جميع ة و سالمة تتضمن داعمة ئة ب خالل
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م، ــــــ سوغ للتـــــــد ممكـــــــن وضــــــع أفـــــــضل لــــــضمان ميـــــــع، ل وآمنــــــة حـــــــة ومر داعمــــــة ئـــــــات ب رأي
والتنــــــوع الــــــشمولية ــــــز عز خــــــالل مــــــن ــــــسان حقــــــو عــــــز أن يجــــــب التعلــــــيم وأن قوالتعلــــــيم، ز
والتحـــرش التنمـــر منـــع حـــو واملجتمعـــات س املـــدا ـــ الـــو وخلـــق البلطجـــة افحـــة وم م لوالتفـــا ر

تح نحو التحو خالل من وذلك منةلوالعنف س املدا   .رقيق

يؤكـــد طــــار ـــذا ـــ شــــراكة) 2000،18الرشــــيدي،(و بنـــاء يتطلــــب مـــن التعلــــيم تحقيـــق أن
ــم ودعم م مــساعد تنــال ــ ح وفئاتـھ طوائفــھ بجميــع ــساعھ ا ـ ع ي املــد املجتمــع مــع مجتمعيـة

للتعليم دف املس صالح إحداث يمكن ال ي املد املجتمع ة مؤاز رفدو  ,Ice, et al, 2015) وأكد. ن
ـود (9-28 ج لنجـاح ا ضـر أساسـا يـوفر التعليمية العملية املح املجتمع أعضاء إشراك ورًأن ً

ــــ ســــة واملد املجتمــــع ن بــــ الــــشراكة فعمليــــة واملجتمــــع، ســــة املد ن بــــ الــــشراكة مــــستو ن رتحــــس ر ى
ال بالعملية تقاء ا شأ من والطالب سة املد م ال وانب ا رمختلف ةر   .بو

أكد مـن (Casella, 2002,349-372)كما ـو ت آمنة سية مد ئة ب إليجاد سات املما أفضل نأن ر ر
ســــة املد مــــوظفي جميــــع ام ــــ وال ي تفــــا تتطلــــب ــــ ال والتعاونيــــة الفعالــــة الــــشاملة ــــود ا رخــــالل

خـ مـن يتحققـان ال سـة للمد ي يجـا واملناخ سية املد السالمة ألن ن املعني املجتمع روأعضاء اللر
ســــاليب عــــض تتطلــــب بــــل املعــــدات، مــــن قطعــــة أو ن معــــ برنــــامج شــــراء مثــــل فرديــــة إجــــراءات
املــــــستمر والتقيــــــيم ســــــاليب ــــــذه لتنفيــــــذ افيــــــا قتــــــا و الــــــتعلم يع ــــــ و العنــــــف ملنــــــع ًالفعالــــــة ً و

منــــــة س أكـــــد. رللمـــــدا ن؛(كمــــــا وآخـــــر املعطــــــي، منــــــة) 2015،378وعبــــــد س املــــــدا تحقيــــــق رأن
ـــــدا ج يتطلـــــب
ً

ـــــشمل و املجتمـــــع، قطاعـــــات مـــــن العديـــــد ـــــ اء الـــــشر جانـــــب مـــــن النطـــــاق واســـــع
وتطبيــــــق تنفيــــــذ يئــــــات و املجتمــــــع ــــــ ع القائمــــــة واملؤســــــسات مــــــو وأوليــــــاء والطــــــالب ن راملعلمــــــ

  .نالقانو

أجــــر فقـــــد املجتمعيــــة، الـــــشراكة تناولــــت ـــــ ال الــــسابقة اســـــات بالد يتعلــــق ىوفيمــــا عـــــوض،(ر
التعــــــ) 2005 ــــــ إ ــــــدفت اســــــة يرد املــــــد املجتمــــــع مؤســــــسات دو ــــــ ع الــــــسياسية(ررف -حــــــزاب

املحليـــــــة الـــــــشعبية التعليميـــــــة–املجـــــــالس ـــــــن امل ليـــــــة-نقابـــــــة معيـــــــات العمليـــــــة) ا دعـــــــم ـــــــ
ي املـد املجتمـع مؤسـسات ـا م ـس ـ ال املجاالت م أ أن إ اسة الد نتائج وتوصلت رالتعليمية،

ـ تمثلت التعليمية العملية ـدعم غ للطـالب اسـية الد الرسـوم لـسداد نقديـة عـات ت رتقـديم
ــــــ املد ــــــ املب لنظافــــــة أدوات تــــــوف مثــــــل يــــــة العي امات ســــــ ــــــ إ باإلضــــــافة ماديــــــا، ن رالقــــــاد ًر

تطوعية رامج و شطة أ تنفيذ إ باإلضافة ة، نا   .رومتطلبات

قام الل؛(كما التعر) 806 -2007،769رضوان، إ دفت اسة ـدافربد وأ ـوم مف ـ ع ف
بــــاء و منـــاء مجــــالس اختـــصاصات ــــ ع والوقـــوف ســــة، واملد ســـرة ن بــــ املجتمعيـــة راملـــشاركة

قنـا محافظـة س بمـدا ومعوقاتـھ املجـالس تلـك واقـع اسـة ود ن، رواملعلمـ اسـة. ر الد نتـائج روتوصـلت
صـلة ـة تقو ـ متوسـطة جـة بد م ـس ن واملعلمـ بـاء و منـاء مجالس أن بـاملجتمعرإ سـة راملد

  . املح

العمليـــة(Stevens, 2007)ىوأجـــر ـــ مـــو أوليـــاء مـــشاركة ـــ ع التعـــرف ـــ إ ـــدفت اســـة رد ر
ــ مــو أوليــاء قبــل مــن فعالــة شــراكة وجــود ــ إ اســة الد نتــائج وتوصــلت ســية؛ املد رالتعليميــة ر ر

أ وأن منـتظم، ل ــش ن تجــا ـ يتواصــلو ـم وأ التعليميــة، ــنالعمليـة مو ــس مـو نوليــاء ر
غالبيــة أن كمــا الــصفية، ـشطة و امليدانيــة ــالرحالت ــ ا الد اليـوم خــالل التطوعيــة رعمـال
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الـبعض مـشاركة عيـق ـ ال العوامـل عـض نـاك أن ـ غ ؛ املد القرار صنع و شار رباء ن
بمواع م تباط ا أو الوالدين ألحد واملعرفة ات ا امل نقص مثل م رم العملر   .يد

أعــــد ــــ) 2007عثمــــان،(َّكمـــا املجتمعيــــة الــــشراكة دو واقــــع ــــ ع التعــــرف ــــ إ ــــدفت اســــة رد ر
ـ املجتمعيـة الـشراكة دو ميـة أ ـ إ اسـة الد نتائج وتوصلت بتدائية، سة باملد بداع رعاية ر ر ر

والب ية والــــــ والنفـــــسية العقليــــــة وانـــــب وا العوامــــــل عايــــــة و املبـــــدع، الطالــــــب ـــــشاف يــــــةراك ي
املجتمــع مؤســسات ن بــ دوار امــل وت ــود ا ــاتف ت ميــة بأ اســة الد وأوصــت املبــدع، رللطالــب

املؤسسات لتلك واملادية ة شر ال انات م توف مية وأ الطفل برعاية املعنية   .املختلفة

،(وأجـرت تواجــھ) 1145-2010،1088النعنـا ـ ال املعوقـات ــ ع التعـرف ـ إ ــدفت اسـة رد
ــا إ اسـة الد نتـائج وتوصـلت التعلــيم؛ مجـال ـ املجتمعيـة الــشراكة تحقيـق ـ ليـة رمعيـات

عقــــــد و ن ت الـــــر ســـــيطرة مثـــــل ـــــة دا وانـــــب با يتعلـــــق مـــــا ـــــا م املعوقـــــات مـــــن العديـــــد ووجـــــود ر
س املـــدا جانـــب مـــن يجابيــة واملـــشاركة التعـــاو ـــ الرغبــة وضـــعف س، املـــدا داخـــل رجــراءات نر

وضـــوح وانـــبوعـــدم با يتعلـــق مـــا ـــا وم التعلـــيم؛ مجـــال ـــ ـــا ودو ليـــة معيـــات ا ـــداف رأ
املخـصص الـدعم وانخفـاض عـات الت ق طر عن معيات ل دة الوا يرادات قلة مثل لية رالتمو
معيــة با املتاحـة انــات م و د املـوا مــن سـتفادة وضــعف جتمـا التــضامن ـة مدير مــن ـا رل

م برامج لـدعمتنفيذ املخصـصة معيـة ا انيـة م ع تو وعدم س واملدا معيات ا ن ب كة زش ر
وانـــــب با يتعلــــق مــــا ــــا وم عات؛ واملــــشر امج ــــ ال ــــات أولو حــــسب س باملــــدا التعليميــــة والعمليــــة ر
وجــود وعــدم س واملــدا معيــات ا ن بــ ــة دو اجتماعــات عقــد تمــام ضــعف مثــل ــسيقية رالت ر

لتقــديم معيــات با ة ــ وا املالئــمخطــة املنــاخ س املــدا مــدير تــوف وقلــة س باملــدا ــدمات را ير
ا مع معيات ا   .نلتعاو

ـــدفت اســـةو عيـــدي،(رد الـــشراكة) 2011ا تفعيـــل ـــ ســـية املد ة دا دو ـــ ع التعـــرف ـــ رإ ر ر
للبنــــــات وميــــــة ا ــــــة الثانو س املــــــدا قائــــــدات نظــــــر ــــــة وج مــــــن ــــــ املح املجتمــــــع مــــــع راملجتمعيــــــة

وتوصــــلت ـــاض، مــــعبالر التعــــاو ـــ ســــة املد ة إدا دو ــــ ا قـــصو نــــاك أن ــــ إ اســـة الد ننتــــائج ر ر رر ًر
إشـــراك ـــ ـــا دو وضـــعف ي، املـــد الـــدفاع مثـــل منيـــة القطاعـــات عـــض و ية الـــ راملؤســـسات

ـــ ـــ املح املجتمـــع مؤســـسات إشـــراك ـــ و اســـية، الد امج ـــ ال لـــبعض التخطـــيط ـــ مـــو رأوليــاء ر
ل املادية د املوا عض سرتوف  .رلمدا

أوليـاء(Smith, et al, 2011, 71- 94)ىوأجـر شـراكة أسـاليب ـ ع التعـرف ـ إ ـدفت اسـة رد
ضـــوء ـــ كيـــة مر املتحـــدة بالواليــات ة ـــضر ا امليثـــاق س مـــدا ــ التعليميـــة العمليـــة ـــ رمــو ر

أولياء مشاركة أن إ اسة الد نتائج وتوصلت املجتمعية؛ للشراكة شتاين أب انـترنموذج رمـو
التكنولوجيــا واسـتخدام الـشراكة، ـز لتعز ـوافز وا ـدمات ا تقــديم ـ وتتمثـل مـا حـد ـ إ جيـدة

سة املد ة وإدا القرار صنع باء ومشاركة للوالدين، التطوع فرص عن عالن و رللدعاية   .ر

اســة د ـوم؛(روسـعت بر صــايمة، املد) 2011شـلدان، ن بــ التواصـل واقــع ـ ع التعــرف ــ ســةرإ
واقــــــع أن ـــــ إ اســـــة الد نتــــــائج وتوصـــــلت غـــــزة، بمحافظـــــات ــــــ املح املجتمـــــع ومؤســـــسات ـــــة رالثانو
ـتم ال أحيانـا سـة املد وأن متوسـطة، جـة بد جـاء ـ املح واملجتمـع ة الثانو سة املد ن ب ًالتعاو

ر ر ر ن
الطــال لــدى الـضعف نقــاط ــة ملعا التعليميـة امج ــ ال ــ م بمـشارك وال مــو أوليــاء ربحـضو ب،ر

ســـــة للمد ـــــي و لك املوقـــــع ـــــ ع ســـــر إقبـــــال أن كمـــــا ـــــم، ل يـــــة التد ات الـــــدو تنظـــــيم روقلـــــة ر ر
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دعــــوة ــــ تنحــــصر ـــ املح املجتمــــع مــــع ســــة املد شـــراكة وأن املطلــــوب، بــــالغرض يفــــي وال رضـــعيف
ة ال ة ا و والتعليم بية ال ة ا و من ن زراملسئول ور   .ز

إ(Mutch, Collins, 2012)وقـــام ــــدفت اســـة نربد بــــ الـــشراكة ام إســــ أثـــر ـــ ع التعــــرف ـــ
ــاملجتمــع ســة املح املد ن بــ الــشراكة أن ــ إ اســة الد نتــائج وتوصــلت الطلبــة، علــم ــ ســة رواملد ر ر

ــواملجتمــع ـــاملح طر مــن حــرص نــاك ــان مــا ــ م ـــم علم و الطلبــة تحــصيل مــستو ــ ىتــؤثر
نــ ــو ت عنـدما جيــد ل ـش ــا ثما ي تــؤ ـا وأ الــشراكة، نـذه سر املــدا قــادة مـن ام ــ وال ـة ر راك ؤ

مو أولياء جميع   .ربمشاركة

اســـــة د ـــــدفت ـــــي،(رو ال ال رايـــــدة، الـــــشراكة) 2014ا دو لتفعيـــــل ح ـــــ مق أنمـــــوذج بنـــــاء ـــــ رإ
الــــشراكة دو أن ــــ إ اســــة الد نتــــائج وتوصــــلت عمــــان، ــــسلطنة اصــــة ا س املــــدا ــــ راملجتمعيـــة ر ر

املد ن بــــ العالقــــة توثيــــق ــــ الــــشراكةاملجتمعيــــة دو وأن متوســــطة، جــــة بد جــــاء واملجتمــــع رســــة ر ر
متوسطة جة بد جاء ا وتنمي الطالبية الرعاية  .راملجتمعية

ة) 2015حيـــــدر،(وأجــــرت إدا ـــــ املجتمعيـــــة املـــــشاركة واقـــــع ـــــ ع التعــــرف ـــــ إ ـــــدفت اســـــة رد ر
تواجــــھ ــــ ال ات الــــصعو ــــ ع والتعــــرف الــــسعودية، يــــة العر باململكــــة ة املطــــو س راملــــدا املــــشاركةر

ــــ تتمثــــل ســــة املد ة إلدا ســــات املما أبــــر أن ــــ إ اســــة الد نتــــائج وتوصــــلت الفاعلــــة؛ راملجتمعيــــة ر ر زر
امج ــ وال ــشطة لتنظــيم اصــة وا وميــة ا ــات ا مــن ــا وغ ية الــ املؤســسات إشــراك

أب ومــن املجتمعيــة املــشاركة تفعيــل تواجــھ ـ ال ات الــصعو مــن عــددا ــرت أظ كمــا ــاًالطالبيـة، زر
سـة، املد مـع عاونية برامج إقامة لية املؤسسات غبة وضعف س املدا مدير أعباء ة رك ر ر ي

الفاعلة للمشاركة يع وال التحف سياسة وغياب عالمي، الدو   .روغياب

حيـــث منـــة، س املـــدا اســـات والد البحـــوث مـــن العديـــد تناولـــت روقـــد (Ellen, 2000) أجـــرتر
الت ــ إ ــدفت اسـة وتوصــلترد الطــالب، نظــر ــة وج مـن آمنــة ســية مد ئــة ب تــوفر مـدى ــ ع رعــرف

وتحقيـــــق ـــــ أك جـــــة بد الطـــــالب ســــالمة بمراعـــــاة س املـــــدا قيـــــام ــــ إ حاجـــــة نـــــاك أن ـــــ إ ــــا رنتائج ر
ات ـ غي إحـداث ـ إ اجـة ا النتـائج ـت بي كما سية، املد ئة الب السالمة مجال م راحتياجا

حو الطالب ات تصو لمجال منةر سية املد ئة والب العامة   .رالسالمة

ســم(Jones, et al, 2007)وقــام ــ ــا ا وإدا س املــدا دو عــن الكــشف ــ إ ــدفت اســة ربد ر ر رر
ـ إ ا نتائج وتوصلت ولومبيا، والية مقاطعات خمس وآمنة ية ية بي رامج و سياسات

لل بــــرامج ا لــــد املقاطعــــة ــــ س املــــدا مــــن قليلــــة ــــسبة وأنرأن منــــة، ــــ املد مــــن% 13.4رنقــــل
من املد املب مجال سياسات ا لد س راملدا   .ر

العـساف،(وأجـرت الطــالب) 100-2009،79قطــامي، ات مـدر عــن الكـشف ــ إ ـدفت اســة رد
الطــالب اك إد مــستو أن ــ إ ــا نتائج وتوصــلت للــتعلم، م بــدافعي ــا وعالق منــة الــتعلم ئـة رلب ى

الـــتع ئــة ئـــةلب الب ن بتحـــس تمـــام ة بـــضر اســـة الد وأوصـــت متوســـطة، جـــة بد ـــان منـــة رلم ر ور
للكــشف والبحــوث اســات الد مــن ــد املز وإجــراء منــة ســة املد ثقافــة وتــدعيم يع ــ و رالــصفية ر

أخر ات ومتغ منة التعلم ئة لب الطالب ات مدر ن ب العالقة   .ىعن

حـــات،(وقامـــت ـــ) 2010الفر إ ـــدفت اســـة تحقيـــقربد ـــ ســـية املد ة دا دو ـــ ع رالتعـــرف ر ر
هللا العبــــد انيــــا امللكــــة جاللــــة ة مبــــاد ن رمــــضام آمنــــة"ر ســــية مد ئــــة ب نحــــو رمعــــا توصــــلت"ً حيــــث ،
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جــة بد جــاء ة املبــاد ن مــضام تحقيــق ــ ــم ألدوا س املــدا مــدير ســة مما جــة د أن ــ إ ــا رنتائج ر ر ر ر ير
ة   .كب

؛(وأجــــرت عطــــار ي، ــــدفت) 2010يالــــدبا اســــة سرد مــــدا عــــل ح ــــ مق نمــــوذج تــــصميم ــــ رإ
س مــــدا ــــ منــــة ســــة املد خــــصائص تــــوفر أن ــــ إ اســــة الد نتــــائج وتوصــــلت آمنــــة، ــــد إ رمدينــــة ر ر ر
نمــــوذج وجــــود ة ضــــر ــــ إ أشـــار ممــــا ضــــعيفة، جــــة بد جــــاء الطـــالب نظــــر ــــة وج مــــن ــــد إ رمدينـــة ر ور

افــــة ـــ و عميــــق ـــ ســـتمرار ة بــــضر اســـة الد وأوصــــت منـــة؛ ســـة رللمد ر نور بــــو ال ن العـــامل
سـات املما ـز عز و ـا، املتـصلة والقـيم منـة سـية املد ئـة الب يم بمفـا ـ املح واملجتمـع روالطـالب ر
ي املـــد املجتمــع مؤســـسات مــع الـــشراكة ــز عز و آمنـــة، ســية مد ئـــة ب لتــوف س املـــدا ــ ريجابيــة ر

منـة سـية املد ئـات الب بـدعم املتعلقـة شطة ر وتطو جرائيـةرلرعاية البحـوث ـ ع ـ ك وال ،
منة سة باملد املرتبطة املشكالت بحل   .راملتعلقة

أعد الـتعلم) 2011،44العـساف،(َّكما ئـة لب الطلبـة ات مـدر ـ ع التعـرف ـ إ ـدفت اسـة رد
الــتعلم ئــة لب الطلبــة اك إد مــستو أن ــ إ ــا نتائج وتوصــلت للــتعلم، م بــدافعي ــا وعالق رمنــة ى

منـــةمنـــ الـــتعلم ئـــة لب الطلبـــة اك إد ن بـــ إيجابيـــة عالقـــة نـــاك وأن متوســـطة، جـــة بد ـــان رة ر
ا وتدعيم منة س املدا ثقافة يع ة بضر اسة الد وأوصت للتعلم، م رودافعي ر   .ور

اسة د للطـالب(Swaleha, 2013, 77-89)روتناولت ـيح ت آمنـة ئـة ب بتـوف س املـدا قيـام ركيفية
الـــــصم ـــــ ع ة ســـــةرالقــــد املد ـــــ ـــــا و يواج ــــ ال ف والظـــــر ات ـــــ التغ ملواكبـــــة م ا قــــد ـــــز لتعز رود ور

آمنـة، سـية مد ئـة ب وجـود ـ إ يـؤدي بمـا م لتمكنـ س املـدا مـدير ات قد بناء وكيفية رواملجتمع، ر ير
الــصدد ــذا ــ ــا ال إ يجــب ــ ال تــصاالت. زوالعقبــات ر تطــو ميــة أ ــ ع اســة الد نتــائج روأكــدت

التواصــ ات ـا ئــةروم ب وتـوف ســة املد ـ التعليميــة املعـاي ــ أع ـ تب مــع والطـالب ن املعلمــ ن بـ رل
آمنة سية   .رمد

منـــة) 2014املــشاقبة،(وقــام ســية املد ئــة الب ن بـــ العالقــة ــ ع التعـــرف ــ إ ــدفت اســـة ربد ر
دن، بـــاأل وميــة ا س املــدا طــالب نظـــر ــة وج مــن ــ ا الد والتحـــصيل نجــاز دافعيــة مــن ــل رو ر ر
ســية املد ئــة الب ومتطلبــات معــاي بتــوفر الطــالب شــعو مــستو أن ــ إ اســة الد نتــائج روتوصــلت رر ى

متوسطة جة بد ان   .رمنة

ــدفت اســةو ن؛(رد وآخـــر املعطــي، ســـة) 376 -2015،375وعبـــد املد ــوم مف ـــ ع التعــرف ــ رإ
وتوصــل املتقدمــة، الــدو عــض ب وتجــا املعاصــر بــو ال الفكــر ضــوء ــ لمنــة اســةري الد نتــائج رت

عية ــــــشر عــــــديالت وإدخــــــال اســــــتحداث ــــــ إ ســــــعت اســــــة الد موضــــــوع املتقدمــــــة الــــــدو أن ــــــ رإ ل
ات دا وأن أمانــــا، ــــ أك س ملــــدا عـــام إطــــار وتــــوف مــــة ر وا ـــ املد العنــــف ــــة ملواج روقانونيـــة ر ر

ً

تـــوف ـــ م ـــس ـــ ال جـــراءات مـــن ـــ الكث اتخـــذت الـــدو تلـــك ـــ ســـية واملد لالتعليميـــة سر راملـــدا
أمانــــــا ــــــ ــــــوم. ًك مف حــــــو والبحــــــوث اســــــات الد مــــــن ــــــد املز إجــــــراء ة بــــــضر اســــــة الد لوأوصــــــت ر ر ور

ـــ م ــس ـــ ال العمــل وخطــط عات واملـــشر امج ــ وال اتيجيات ســ و منـــة س املــدا ووخــصائص ر
ا   .توف

مــــديرات) 294 -2016،265البطاينــــة،(وأجــــرت قيــــام جــــة د ــــ ع التعــــرف ــــ إ ــــدفت اســــة رد ر
أنا ـ إ اسـة الد نتـائج وتوصـلت آمنـة، سـية مد ئـة ب تحقيق ن بأدوا الباحة بمنطقة س رملدا ر ر ر

ة كب انت آمنة سية مد ئة ب تحقيق ن بأدوا الباحة بمنطقة س املدا مديرات قيام جة رد ر ر   .ر
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يفي،(وقـــــــام س) 348 -2016،327الـــــــش املـــــــدا قـــــــادة دو ـــــــ ع التعـــــــرف ـــــــ إ ـــــــدفت اســـــــة ربد رر
ا ـــة ن،الثانو املعلمـــ نظـــر ـــة وج مـــن للطـــالب آمنـــة عليميـــة ئـــة ب تـــوف ـــ ـــاض الر بمدينـــة لعامـــة

عليميــة ئــة ب تــوف ــ م بــأدوا يقومــو ــة الثانو س املــدا قــادة أن ــ إ اســة الد نتــائج روتوصــلت ر نر
ة ــــ كب جــــة بد للطــــالب ئــــة. رآمنــــة ب تــــوف حــــو اســــات الد مــــن العديــــد بــــإجراء اســــة الد لوأوصــــت ر ر

آمنة املختلفةعليمية التعليمية املراحل   .لطالب

السعودي؛(َّوأعد ايا، بيـة) 52 -2017،30ا ال ـ معل دو ـ ع التعـرف ـ إ ـدفت اسة رد ر
ــــ إ اســـة الد نتــــائج وتوصـــلت ـــم، طال لــــدى منـــة التعليميــــة ئـــة الب ـــز عز ــــ دن بـــاأل رســـالمية ر

ا ئــــة الب ــــز عز ــــ ســــالمية بيــــة ال ــــ معل دو جميــــعرضــــعف ــــ ــــم طال لــــدى منــــة لتعليميــــة
السلوك ز عز و منة، جتماعية التعليمية ئة والب منة، املادية التعليمية ئة الب و راملحاو

الــــــسلوكية املــــــشكالت ــــــة ومعا للطــــــالب، ن. يالفكــــــر املعلمــــــ توعيــــــة ة بــــــضر اســــــة الد روأوصــــــت ور
امل م طال لدى آمنة عليمية ئة ب توف مية سةبأ  .رد

،(وأجــرت البـــا ـــ) 2018عبـــد س للمـــدا ـــا ا الواقــع ـــ ع الـــضوء إلقــاء ـــ إ ـــدفت اســة رد ر
املتطلبــــات مــــن مجموعــــة ضــــع و آمنــــة، س مــــدا لتـــصبح ــــا يلزم مــــا ــــ ع التعــــرف أجــــل مــــن ومـــصر ر
وكنـدا كيـة مر املتحـدة الواليـات ة ـ خ ضـوء ـ مـصر منة س املدا لتفعيل مة الال ة بو رال . ز

ـةو الثانو س املـدا ـ والـسالمة مـن متطلبـات تـوف ـ قـصو وجـود ـ إ اسـة الد نتـائج رتوصلت رر
باإلضــافة الفعــال، الــتعلم لتحقيــق ــ املد ــ املب وتــصميم الفــصو كثافــة حيــث مــن مــصر، رــ ل
س املــــدا ر تطــــو ــــ بفعاليــــة املــــشاركة مــــن ي املــــد املجتمــــع ومؤســــسات أفــــراد ن تمكــــ ضــــعف ــــ رإ

بـــ وجـــودوالقيـــام قلـــة عـــن فـــضال ســـية، املد الـــسالمة تحقيـــق ـــ واملـــشاركة ـــا أدا ـــ ع ي قـــا دو
ً

ر ر ر
ـــ الطـــالب مايـــة ـــ واملح الـــوط الـــصعيدين ـــ ع ـــة قو تنظيميـــة وأطـــر وسياســـيات عات ـــشر

سمية غ عليمية أماكن أو ا حول أو س راملدا   .ر

ـــــــ) 470 -2018،436لـــــــل،(وقــــــام ع الوقــــــوف ـــــــ إ ـــــــدفت اســـــــة تطبيـــــــقربد متطلبـــــــات ـــــــم أ
عينــة موافقــة ــ إ اســة الد نتــائج وتوصــلت مــصر، ــ اصــة ا بيــة ال بمؤســسات منــة ســة راملد ر
ســة املد لتطبيــق مــة الال املتطلبــات مــن مجموعــة وجــود ة ضــر ــ ع جــدا ة ــ كب جــة بد اســة رالد ز ر ر ور ً

واملتطلبـــــــــ عية ـــــــــشر وال القانونيـــــــــة واملتطلبـــــــــات ـــــــــة بو ال املتطلبـــــــــات ـــــــــ و جتماعيـــــــــةمنـــــــــة ات
ية ال   .  واملتطلبات

اســــــةوســــــعت ،(رد الــــــسل ، ــــــاو لتحــــــو) 1100 -2020،1007يامل ح ــــــ مق تــــــصو تقــــــديم ــــــ لإ ر
ـ إ ـا نتائج وتوصـلت آمنـة، سـية مد ئـة ب ـ إ الـسعودية يـة العر واململكـة مـصر ـ الدمج س رمدا ر

ب متوفرة انت آمنة سية مد ئة ب إ الدمج س مدا تحو مجاالت رأن ر متوسطةل جة   .رد

ــ ة ـ كب ميــة أ ـرت أظ ـا أ ــ يتج الـسابقة اسـات والد البحــوث تحليـل و سـبق مــا خـالل رومـن
نـاو ب ـا غالبي تمـام ا يالحـظ أنـھ إال ، ـ املح واملجتمـع سـة املد ن بـ املجتمعيـة الشراكة لموضوع ر

التطــــر دو عــــام ل ــــش ره وتطــــو التعلـــيم إصــــالح مجــــال ــــ املجتمعيــــة الــــشراكة رلــــدونجوانـــب ق
اســات الد معظــم أن أيـضا يالحــظ كمــا منـة، ســة املد متطلبــات تحقيـق ــ املجتمعيــة رالـشراكة ًر

تحديــد مجـرد ــ ع ـا م خـر الــبعض وتوقـف عمومـا منــة سـية املد ئـة الب تناولــت قـد ًالـسابقة ر
ت ـ املجتمعية الشراكة ام إس مدى عن بالكشف ا م اسة د أي تقم ولم ا، متطلبا م حقيـقرأ

تناولھ إ ا ا البحث س ما و و منة، سة املد   .رمتطلبات
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البحث لة   :مش

ل ــــش ســــة واملد عـــام ل ــــش مـــصر ــــ التعلـــيم قطــــاع ــــا حقق ـــ ال ات نجــــا مـــن الــــرغم ـــ رع ز
ــ ال الوسـائل ــل وتـوف س املــدا ـ تج ــ إ والتعلـيم بيــة ال ة ا و سـ خــالل مـن وذلــك رخـاص، ر ز

ئــا ب ــا م بمـــدىتجعــل ونــا مر يبقــى ذلـــك نجــاح أن إال ، النــوا جميــع مـــن آمنــة علــم و علـــيم ًت

منة سة املد متطلبات تحقيق مجال م بدو خر املجتمع ومؤسسات أفراد افة رقيام ر   .ى

الــــــشراكة مــــــستو أن إال مــــــصر ــــــ التعلــــــيم نظــــــام ــــــ والنــــــو ــــــ الك التطــــــو مــــــن ىفبــــــالرغم ر
يـــز ال التعلـــيم ـــ والـــدالئلاملجتمعيـــة املؤشـــرات مـــن عـــددا نـــاك و ضـــيق، نطـــاق ـــ و محـــدودا ًال ً

الــشراكة مــستو ــ قــصو وجــود تؤكــد الــسابقة اســات والد البحــوث عــض نتــائج ــا ع ىكــشفت ر ر
توصــــــلت فقــــــد آخــــــر، جانــــــب مــــــن ــــــ املح املجتمــــــع ومؤســــــسات وأفــــــراد جانــــــب مــــــن ســــــة املد ن ربــــــ

ســـــة ،(ردا ـــــ املجتمعيـــــ) 2004،102قلي الـــــشراكة ضـــــعف ـــــ يجـــــةإ ن وذلـــــك التعلـــــيم، مجـــــال ـــــ ة
لـدى التعلـيم قـضايا عض وضوح قلة مع ما ا بتعبئة املعنية جتماعية التنظيمات لغياب

اســــة د مــــن ــــل توصــــلت كمــــا املختلفــــة، املجتمــــع يم،(رفئــــات اســــة) 2004إبــــرا ،2007طــــھ،(رود
حيـث) 648-650 ، ـ املح واملجتمـع سـة املد ن بـ عميقـة فجوة وجود مـورإ أوليـاء مـشاركة رإن

اح ـ الق التخطـيط ـ ا بـدو تقـوم ال منـاء مجـالس وأن سـية، املد ـان ال معدومة أو رقليلة ر
ـــــــ مــــــو وأوليــــــاء ســــــرة مــــــشاركة وعــــــدم الـــــــصرف، أوجــــــھ وتحديــــــد ســــــة للمد املاليــــــة نــــــة راملوا ر ز

ا وقــد انــات إم ــستغل ال ســة املد وأن ســية، املد لالجتماعــات رالتخطــيط ر جيــد،ر ل ــش ســرة ت
سرة مع امج وال طط ا بمناقشة تقوم   . وال

اســة د توصــلت مــال،(ركمــا نظــرا) 69-2004،68ا ســة واملد ســرة ن بــ الــشراكة ضــعف ــ ًإ ر
املـــشاركة عــن م عــوق ممــا الوقــت وضــيق لآلبــاء نيــة امل امــات ل ــا، م املعوقــات عــض لوجــود

امل جتماعــــــات وحــــــضو مطالبــــــةرالفعالــــــة مــــــن م وخــــــوف مــــــو أوليــــــاء عــــــض وســــــلبية ســــــية، رد ر
املــــشاركة بكيفيــــة يتعلــــق فيمــــا م لــــد املعلومــــات ونقــــص عــــات، ت أو ذاتيــــة ــــود بج ــــم ل ســــة راملد
ــا تتطل ــ ال والقياديــة ــة بو ال ات ــا للم س املــدا مــدير عــض افتقــاد جانــب ــ إ ــذا ــشطة، رال ر ي

املشار م عض ر و الفعالة مىاملشاركة اختصاصا سلب و م ا قد من تقص ي تدخال ركة
ً

.  

اســـة د ت روأشـــا ،(ر الرســـو مـــا) 271 -2008،270لعبـــد واملجتمـــع ســـة املد ن بـــ العالقـــة أن ـــ رإ
ـــا املحيطــة ئــة والب ســة املد ن بـــ الفعالــة تــصال قنــوات ـــ ضــعف نــاك وأن امــشية رالــت . ز

اسة د ت أشا ركما املج) 2008قمر،(ر الشراكة أن وقاصرةإ محدودة املصر املجتمع يتمعية
يحـد ة املـصر سـة للمد دار البنـاء وأن النفـوذ، ذو مو أولياء عض من معينة فئات رع ي ي ر

لية شـــ ـــا وتجعل املجتمعيـــة الـــشراكة فاعليـــة اســـة. مـــن د ت أشـــا ركمـــا ـــ) 2010،56مـــسعود،(ر إ
ـــ املجتم الـــو ونقـــص ي املـــد املجتمـــع مؤســـسات شـــراكة ـــضـــعف الـــشراكة ة وضـــر ميـــة وربأ

املد اسـة. رصالح د أكـدت العـال،( ركما س) 2010،344أبـو املـدا مـدير لـدى الرغبـة رغيـاب ي
الفرصـــــة ـــــيح ت ال ســـــة املد أن كمـــــا ســـــية، املد املجـــــالس ـــــ مـــــو أوليـــــاء مـــــشاركة ـــــ ن رواملعلمـــــ ر ر

املد القرار اتخاذ مو أولياء رملشاركة   . ر

ا د ت روأشــا بــھ،(ســةر ــ) 113 -2016،111و والوطنيــة والــشعبية املدنيــة املــشاركة غيــاب ــ إ
وضـــع ـــ و التعليميـــة، ة دا أســـلوب ـــ و ، ـــ التعلي القـــرار صـــنع ـــ و التعليميـــة، الـــسياسة رســـم ر
ـــــــط ـــــــ ـــــــ التعلي النظـــــــام قـــــــصو ــــــ إ باإلضـــــــافة ـــــــذا اســـــــية؛ الد امج ـــــــ وال طـــــــط وا راملنــــــا رر
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امل بــاملجتمع ـــمؤســساتھ وغ الرســمية املجتمعيــة املؤســسات مــع فاعلــة شــراكة توثيــق ــ و حــيط،
كما ، التنمو التطو ا حرك وشل التعليمية املؤسسات دو ع سلبا عكس ا مما يالرسمية، ر ر ً

ــــ التعليميـــة املؤســـسات مـــع فـــاعال ا شـــر تــــصبح أن ـــ ي املـــد املجتمـــع مؤســـسات دو أضـــعف
ً ً

ر
وتحق التعليم مشكالت ة منمعا التعليم مبدأ   .يق

اسة د نتائج ،(روتوصلت البا والـسالمة) 2018عبد مـن متطلبـات تـوف ـ قصو وجود رإ
الـتعلم لتحقيـق ـ املد ـ املب وتـصميم الفـصو كثافـة حيـث مـن مـصر، ـ ة الثانو س راملدا لر

امل ومؤســـسات فــراد ن تمكـــ ـــ ضـــعف وجـــود ــ إ أيـــضا توصـــلت كمـــا مـــنًالفعــال، ي املـــد جتمـــع
الـسالمة تحقيـق ـ واملـشاركة ـا أدا ـ ع ي قـا بـدو والقيـام س املـدا ر تطو بفعالية راملشاركة رر
الــصعيدين ــ ع ــة قو تنظيميــة وأطــر وسياســيات عات ــشر وجــود قلــة جانــب ــ إ ــذا ســية، راملد

غ عليمية أماكن أو ا حول أو س املدا الطالب ماية واملح   .رسميةرالوط

اســــــة د نتـــــــائج تحقيـــــــق) 72 -2019،71ســـــــليمان،(روتوصــــــلت دو تحـــــــو معوقــــــات نـــــــاك نأن ل
تنفيـذ ـ ن ت الـر ـا م التعلـيم مـن ـسرب ال مـن التخفيـف ـ ـا ا أدو لـبعض املجتمعيـة والـشراكة ر
نتـائج حـو عالمـي ـشر ال وضـعف س، املـدا متطلبـات عـض تـوف ـ والـبطء املتخـذة ات لالقـرا ر ر

التعليمالشرا   .كة

الـــشراكة مــستو ضـــعف ــ إ ـــا معظم ــ ترجـــع ــا أ يجـــد الــسابقة القـــصو ألوجــھ ىواملــستقر رئ
منــة ســة املد متطلبـات تحقيــق مجــال ـ و عمومــا ره وتطـو التعلــيم إصــالح مجـال ــ راملجتمعيـة ً

التغ ـ م ـس منـة سـة املد مدخل تطبيق أن ات كما خاصة، بصفة املصر راملجتمع لـبي
ة املـــصر س املـــدا ـــ املوجـــودة لـــل ا جوانـــب معظـــم ـــ ـــ. رع ع اليـــة ا اســـة الد تركـــز ثـــم رومـــن

منــة ســة املد متطلبـات تحقيــق ــ املجتمعيـة الــشراكة ام إسـ ملــدى ــا ا الواقـع عــن رالكـشف
  .مصر

البحث   :أسئلة

التاالبحثس س الرئ السؤال عن جابة إ ا  :ا

ام إس مدى مصر؟ما منة سة املد متطلبات تحقيق املجتمعية   رالشراكة

التالية الفرعية ساؤالت ال س الرئ السؤال ذا عن تفرع   :و

املجتمعية؟ -1 للشراكة والفلسفي الفكر ساس   يما
منة؟ -2 سة للمد ي املفا طار  رما
مصر؟ -3 منة سة املد تحقيق متطلبات  رما
الشراكة -4 ام إس واقع سةما املد متطلبات تحقيق مصر؟راملجتمعية  منة
منـــة -5 ســـة املد متطلبـــات تحقيـــق ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ام إســـ يختلـــف مـــدى أي ـــ رإ

ات ــــــ متغ ـــــ-ذكــــــر(النـــــوع[:بـــــاختالف اجتمــــــا–معلــــــم–مـــــدير(الوظيفــــــة) أن ي موقــــــع) أخـــــصا
سة ف(راملد  .]) حضر–ر
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البحث داف   :أ

إ ـــا ا البحـــث متطلبـــاتـــدف تحقيـــق ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ام إســـ مـــدى ـــ ع الوقـــوف ـــ
املجتمعيـــة للــشراكة والفــسلفي الفكـــر طــار ــ ع التعـــرف خــالل مــن مـــصر، ــ منــة ســة ياملد ر
ــا، ومتطلبا ا، خصائــص ــم وأ منـة ســة للمد ي املفــا طــار وكـذا التعلــيم، ر تطــو ــ ـا رودو ر

الـــشرا ام إســـ واقـــع عـــن مـــصر،والكـــشف ـــ منـــة ســـة املد متطلبـــات تحقيـــق ـــ املجتمعيـــة ركة
سة املد وموقع والوظيفة النوع ات ملتغ وفقا روذلك

ً. 

البحث مية  :أ

ــــة معا ــــ إ يتجــــھ الــــذي ديــــد ا الــــن مواكبــــة نحــــو ــــھ توج مــــن ــــا ا البحــــث ميــــة أ ي تــــأ
جـراءااملشكالت من مجموعة وفق ، جتما ا سياق ـالتعليمية ع القائمـة والفعاليـات ت

الــس وكـذا التعليميـة، املؤســسات مـع ي املـد املجتمــع مؤسـسات جانـب مــن املجتمعيـة الـشراكة
ـــــاتملــــسايرة جوانـــــبتجا شــــ ـــــ املجتمعيــــة الـــــشراكة مــــدخل ـــــ ب ت ــــ ال املعاصـــــرة العامليــــة

ا ــــة معا جانـــب ــــ إ ؛ ـــ املد داء ر وتطــــو ن لتحـــس التعليميــــة، ملــــدخلرالعمليـــة ــــا ا لبحـــث
منـة سـة املد مـدخل ـو و املتقدمـة، الـدو مـن ـ كث نـاه تت بـو ال صـالح مـداخل من رمعاصر ل ي
أفــــراده وســــالمة أمــــن لتحقيــــق املجتمعــــات مــــن مجتمــــع أي ــــ ســــاس و ــــم العنــــصر ه رباعتبــــا

ا د ــش ـــ ال ات ــ التغ عـــض مــع ــا ا البحـــث تــزامن عـــن فــضال ذلـــك ــل ومؤســساتھ،
ً

العـــالم
ـــ وال املـــستجد ونــا و وس ـــ ف جائحــة تفـــ مثــل خاصـــة بــصفة املـــصر واملجتمــع عـــام ل رــش ي

الــشراكة ام إســ تفعيــل خــالل مــن منــة، ســة املد تطبيــق نحــو بجديــة الــس ة ضــر رــستوجب ور
ا متطلبا تحقيق   .املجتمعية

وأداتھ البحث  :من

املــناعتمــد ــ ع دافــھ أ تحقيــق ــ ــا ا لطبيعــةالبحــث ملالءمتــھ وذلــك ، املــس الوصــفي
مــــنالبحـــث عينـــة ـــ إ ـــت وج حيـــث اســـة، الد بيانـــات ميـــع كـــأداة بانة ســـ ـــ ع اعتمـــد كمـــا ر،

مصر ة والثانو عدادية س املدا ببعض ن جتماعي ن خصائي و ن واملعلم ن   .راملدير

البحث   :حدود

التاليةالبحثاقتصر دود ا ع ا   :ا

املوضــوعيةا - وكــذا: ــدود ــا، ومعوقا ــا ومجاال املجتمعيــة الــشراكة ــوم مف ــ ع التعــرف
ا متطلبا م وأ ا وخصائص منة سة املد وم مف ع   .رالتعرف

ة - ــشر ال ـدود س: ا املــدا بــبعض ن جتمــاعي ن خـصائي و ن واملعلمــ ن املــدير مـن رعينــة
ا بــــآ لالســــتعانة مــــصر ــــ ــــة والثانو ــــرعداديــــة املجتمعيــــة الــــشراكة ام إســــ مــــدى ــــ م

مصر منة سة املد متطلبات  .رتحقيق

انيـــة - امل ـــدود عــــدة: ا ـــ ــــة والثانو عداديـــة س املـــدا بــــبعض امليدانيـــة اســـة الد رطبقــــت ر
ــــ ة مــــصر واملنوفيــــة: محافظــــات ليــــة والدق ة ســـــكند و رة ســــماعيلية،رالقــــا وكفـــــرو

وأسيوط ناء س وشمال   .الشيخ
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الزمانيــــــة - ــــــدود ــــــ: ا ا الد للعــــــام ي الثــــــا ــــــ ا الد الفــــــصل ــــــ اســــــة الد رطبقــــــت ر / 2019ر
 .م2020

البحث ات  :مصط

 املجتمعية   :Community partnershipالشراكة

ــا بأ اليــة ا اســة الد ــ إجرائيــا املجتمعيــة الــشراكة رعــرف املاديــة: ً ــ وغ املاديــة ــود ا افــة
امل املجتمـــع جانـــب مـــن وميـــة،املبذولـــة ح ـــ غ أو وميـــة ح انـــت ســـواء يئاتـــھ و فئاتـــھ افـــة ب ـــ ح

ام س دف خر املشاركة طراف ود ج مع ض يتعا ال ما و مباشرة، غ أو مباشرة ىبطر رق
وتنميــــة خدمــــة ــــ منــــھ ســـتفادة عظــــيم و جودتــــھ لتحقيــــق نھ وتحـــس التعلــــيم قــــضايا ن تــــأم ـــ

 .املجتمع

 منة سة   :Safe schoolراملد

ــــا بأ اليــــة ا اســــة الد ــــ إجرائيــــا منــــة ســــة املد رعــــرف حتياجــــات: ًر ــــا تتــــوفر ــــة و تر ئــــة ب
ــ املد للمجتمـع وتــوفر ناحيـة، مــن التعليميـة ا ا قـد ر وتطــو ن لتحـس مــة الال ة ـشر وال راملاديـة ر ز

أخر ناحية من والعنف خطار وتجنب  .ىستقرار

للبحث النظر   يطار

عـــرض ويـــتم املحـــو نـــاو ي ن، أساســـي ن محـــو خـــالل مـــن ـــا ا للبحـــث النظـــر لطـــار ل ري ر
سـة للمد ي املفـا طـار ي الثـا املحـو نـاو و املجتمعيـة، للشراكة والفسلفي الفكر رساس ر ل ي

ا ومتطلبا ا خصائص م وأ   .منة

و لاملحو املجتمعية: ر للشراكة والفلسفي الفكر   يساس

أوال
ً

املجتمعيةفل:  الشراكة   سفة

املجتمع قطاعات دو ز عز ستلزم و املقام مجتمعية عملية التعليمية العملية رعد   ل

املجتمعيـة والـشراكة القوميـة، ـداف يحقـق إطـار ا وإدا للتعليم ساسية ية الب رتوف
ج ـ الفعـال ام سـ و لالنـدماج واسـتعداده املجتمـع غبـة ره،رعكـس وتطـو التعلـيم ن تحـس ـود

والنظـر التعلـيم، بقيمـة املجتمـع أفـراد لـدى الـو نمـو ـ املجتمعيـة الـشراكة دعم أسس وتتمثل
ات قــد وإطـالق ره، وتطـو فيـھ الـشراكة لـھ املجتمـع ـ ع يجـب مجتمعيـة مـسئولية ه باعتبـا رإليـھ ر

تحقيــ خــالل مــن واملواطنــة نتمــاء قــيم وتنميــة ن املتعلمــ نوطاقــات بـــ ومــستمر أصــيل تفاعــل ق
شــــــراكة بنـــــاء مـــــن تــــــتمكن الفعالـــــة املؤســـــسة إن حيـــــث واملجتمــــــع، ســـــرة و التعليميـــــة املؤســـــسة

فعالة ن؛(مجتمعية وآخر   ).2014،93والظفر،

املجتمعيـــــة الــــشراكة محـــــاو مــــن مـــــا م ا محــــو التعلـــــيم مجــــال ـــــ املجتمعيــــة الـــــشراكة روتمثــــل ًر ً

املج ــ و ر مظــا ــم أ وأحــد عــام، ل ةــش املبــاد مــام أخــذ الــو ــذا مــن وجــزء وتحــضره، رتمــع ز
ــــان فـــإذا املجتمـــع، احتياجـــات تلبيـــة ـــ ام ســــ تجـــاه فـــراد و املجتمعيـــة املؤســـسات قبـــل مـــن
ــا تفعيل فـإن الدولــة، عـاتق ــ ع تقـع مــسئولية ا ـشط أل ــ والتحف املجتمعيـة للــشراكة التخطـيط



  إسھام الشراكة المجتمعیة في تحقیق متطلبات المدرسة اآلمنة في مصر
 

 ولید سعید أحمد سیدأحمد/ د

 

 

 

226 

مؤســـــسات عـــــاتق ـــــ ع يقـــــع بجديـــــة ـــــا إل قـــــضيةوالنظـــــر ـــــشر ـــــستد ـــــذا و وأفـــــراده، املجتمـــــع
ـس لي املـستقبل جيـل ن ـ و املجتمـع ـ يح ال ا وم بمف التعليم مجال املجتمعية الشراكة

ا ف امھ إس وكيفية مسئولياتھ اك إد   .رلھ

ـــ إ املجتمـــع بحاجــة للـــو أنموذجـــا واملجتمــع الدولـــة ن بــ التعلـــيم مجـــال ــ الـــشراكة ًوتجــسد

ال ام العلـــومســ مجـــال ـــ ة الثــو أدت فقـــد وأنماطـــھ، التعلــيم ن وتحـــس ر تطـــو ــود ج ـــ رفاعـــل
إ اجة ا عن فضال التعليم ع الطلب ادة إ املجاالت ش املتالحقة الدولية ات واملتغ

ً
ز

ـ ع ة قـاد عـد فلـم التعليميـة املؤسـسات ع عكس ا الذي مر ات، املتغ تلك ملواكبة ره رتطو
ــــــال ع الــــــة ا ــــــذه فرضــــــت وقــــــد املجتمــــــع، امات إســــــ عــــــن بمعــــــز ا ومــــــسئوليا ــــــا ام بم لوفــــــاء

ات وشـــرا عالقـــات ن ـــو ت ـــ إ أدى ممـــا ـــا، املحيطـــة ئـــة الب ـــ ع نفتـــاح التعليميـــة املؤســـسات
املتبادلة املصا مبدأ ن؛(وفق وآخر   ).109-2014،108والظفر،

مـــــسئولي بيـــــة ال أن مبـــــدأ أن مـــــن وانطالقـــــا
ً

ـــــ تتج املجتمـــــع ونـــــات م مختلـــــف ن بـــــ كة مـــــش ة
أن ــــا مفاد حقيقــــة ــــ ع وترتكــــز واملجتمــــع، ســــرة و ســــة املد ن بــــ فاعلــــة شــــراكة وجــــود رحقيقــــة
أساســـھ ـــ والتعلـــيم ـــة، بو وال التعليميـــة العلميـــة ـــ مـــا م عنـــصرا يمثلـــو إنمـــا جميعـــا فـــراد

ً ًً ن
ومحبـ ام ــ ح و التعـاو ـ ع تقــوم اجتماعيـة ــانعمليـة بطبيع منـة سـة واملد لآلخــر، ـسان رة

ن واملعلمـ الطـالب لـدى ي ـشار ال العمل إ تحتاج كما ميع، ا ود ج إ تحتاج عاونية سة رمد
ــ التعلي العمـل ــ ه بـدو م مــ ـل قيــام ـ ع عتمــد و ، ـ املح املجتمــع وأعـضاء بــاء و ن رواملـدير

ن خر مع وتفاعلھ جتما بو ـيال إ تمـام وتوجيھ م، بي فيما ات وا اء رتبادل
إال املـستدامة التنميـة عمليـة تتحقـق ولـن ا، ـشأ املناسـبة ـدمات ا وتقديم املجتمعية القضايا
ــــا م وتقو ــــا ع متا ثــــم ومــــن ا وتنفيــــذ طـــط ا ضــــع و حتياجــــات اســــة د ــــ ميــــع ا وبمـــشاركة ر

ذا آمنة مجتمعية سة مد إ روصوال
ً

عالية فعالية ،(ت   ).   66 -2016،65مرت

تحقيـــق ـــ و عامـــة بـــصفة التعلـــيم ر وتطـــو دعـــم ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة فلـــسفة فـــإن ثـــم ومـــن
ة ــ ط ا التحـديات ــة مواج ومطالـب ات وضــر ـ دوا مــن تنطلـق إنمــا منـة ســة املد رمتطلبـات ور

ـ ف القائمـة التعليميـة واملنظومـة املصر املجتمع تواجھ تنطلـقيال كمـا ا، ومـستقبل ا بحاضـر ا
إليـھ ينظـر بـل ـدمات، ا إطـار ـ إليـھ ينظـر ال فأصـبح التعليم، إ النظرة غ من الفلسفة تلك
لـھ وتحو التعلـيم إ النظرة غ ومع ات، ثما س أنواع كأغ ة شر ال للقو ثمار س رإطار ى

وفلـــسفة ـــوم مف ـــ إ دمـــة ا وفلـــسفة ـــوم مف املؤســــسةمـــن ـــ إ النظـــرة أصـــبحت القـــومي مـــن
قومي أمن مؤسسة ا أ ع   ). 165-2005،163سالمة،(التعليمية

ـذه أن منطلـق مـن منـة سـة املد متطلبـات تحقيـق ـ املجتمعية الشراكة فلسفة تقوم ركما
أساسـ شـرطا عـد ـا أ كما ، املجتم صالح ود ج أساسية ة رك أصبحت ا نفس الشراكة

ً
ًيا
ـــد ا ــساعد ــا و ل س لــ ، الــوط العمــل مــسار يح لتــ مــة الال يجابيــة ات ــ التغي زإلحــداث
ومجتمعــھ الفــرد ن بــ ط وتــر جتمــا التنظــيم إعـادة ــ تــؤثر ــا أل بــل فقــط، وتدعمــھ ـومي ا

ـــ ع فـــراد ب تـــد مـــن الـــشراكة بـــھ تقـــوم مـــا عـــن فـــضال والـــوالء، باالنتمـــاء الـــشعو ـــ ير رممـــا
ً

ر
عــــن ومــــات ا تقاعــــست أو ــــزت مــــا إذا م ملجــــتمع خــــدمات تقــــديم ــــ الــــذات ــــ ع عتمــــاد

ا بــھ،(تقــديم منــة). 2016،137و ســة املد متطلبــات تحقيــق عمليــة نتقــال ــستوجب ــذا رو
مـسئولية ـا و ـ إ ا وحـد والتعلـيم بيـة ال ة ا و أو ومـة ا تخـص تنفيذيـة مسئولية ا و رمن ز

مج وميةوقضية ا وغ ومية ا يئاتھ و مؤسساتھ بمختلف لھ املجتمع م عامة   .تمعية
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املجتمعية: ًثانيا الشراكة وم   Community partnershipمف

الــشراكة مــن بــة قر ي معــا ــ إ ــش ــ ال ات املــصط عــض املعاصــر ي ــسا الفكــر يتــضمن
كوPartnershipواملــشاركةVolunteeryالتطوعيــة: مثــل ــشا ــوم،Participationرال مف ــان وإن

وسـع أصـبح أنھ كما ن، الرا الوقت ات املصط ذه ن ب من استخداما ك و ًالشراكة

العالم والفعاليات املناسبات افة ا شا ان
ً
بھ،(املعاصرر   ). 2016،133و

بم والـــــشراكة شـــــرك، املـــــصدر مـــــن مـــــأخوذ اللغـــــة ـــــ الـــــشراكة َولفـــــظ َ َ
ن ك الـــــشر مخالطـــــة ـــــ ع

أمــره ـــ وأشــركھ ؛ مـــو مــن أمـــر ــ ما الــرجالن: رلبعــض ك واشـــ فيــھ، مـــا: أدخلـــھ م ــل ـــان أي
ك والشر خر، ك ة: شر تجا ه غ ك املشا رع ار ،(ونحو منظو   ).1994،306رابن

ــا عرف ،(و ــا) 1982،35يبــدو وا: بأ ــر ا ــوار ا خــالل مــن يــتم ن مقــ اتفــاق تتــوافرعقــد لــذي
امـــل الت خاللــھ مــن يـــتم عمــل أو ــشاط، ب ضـــطالع أو ع مــشر ــ اك لالشـــ ــ أك أو ن ادتــ إ وفيــھ ر
أســـاس ـــ ع يـــة مب كة مـــش جديـــدة ـــداف أ لـــصياغة غالبـــا اء الـــشر ـــس و طـــراف، ـــذه ن ًبـــ

ا تــــصميم يــــتم عنــــدما ــــ و ــــا خطا تبــــدأ ديناميكيــــة عمليــــة الــــشراكة أن كمــــا ك، املــــش ــــم الف
واضعة ك ل اءش الشر وتوقعات امات ل ل ا   .راعتبا

ـــــــر ـــــــادين) 2003،190رســـــــتم،(ىو ا ام ـــــــ ل و املتبادلـــــــة املـــــــسئولية عـــــــن ـــــــ ع الـــــــشراكة أن
مـــــن ـــــق فر ن بـــــ عالقـــــة ـــــ ف لـــــذلك ـــــداف، مـــــن مجموعـــــة وتنفيـــــذ بـــــصياغة املعنيـــــة لألطـــــراف

ــــ ال بوحــــدة ك املــــش باإلحــــساس ــــسم وت اء التفــــاوضالــــشر ــــ والرغبــــة والتبــــادل ام ــــ ح و دف
ام للم دقيق ع تو خالل من املسئوليات لتحمل ستعداد   .زو

ـا عرف ـا(Davis, 2007, 3)و ــداف: بأ أ م بيــ تجمــع ــ أك أو ن طـرف ن بــ اديــة إ عــاو رعالقــة ن
ــــداف أ ــــا ف تحــــدد طـــراف، ن بــــ مــــة م اتفاقيــــات ـــ ع التعــــاو ــــذا ــــ ب و كة، نمـــش الــــشراكةُ

تفاقيـــــات ــــذه وتــــصبح احتياجاتــــھ، ــــ وتل ھ مــــصا طــــرف ــــل ل حفــــظ و ــــا، ومجاال ــــا َومباد ُ

ا ألطراف ملزمة   .مسئولية

الـــشراكة ـــومي مف ن بـــ الـــبعض خلـــط مـــن ـــالرغم إالparticipationواملـــشاركة partnershipو ،
دو اء الــــشر يتقاســـــم حيــــث املــــشاركة، مـــــن ــــساعا ا ــــ أك الــــشراكة واملـــــصاًأن واملــــسئوليات ار

ــسيق والت ابط الــر توثيــق ــ ع الــشراكة عمــل كمــا كة، املــش ــداف لتحقيــق وصــوال واملتبادلــة
ً

وتبـــادل ف املعـــا وتقاســـم الفعـــال والتعـــاو م التفـــا مـــن جـــو ـــ وتنظيماتـــھ املجتمـــع أطـــراف ن ربـــ ن
وتحقيــ ــا امل وت ــشطة انــدماج ــ إ تــصل قــد جــة لد ــار ف و ات ــ املــةرا ال الــشراكة كمــا. ق

بــنفس واملخــاطر الفوائــد فيــھ يتقاسـمو ــا أطراف ن بــ اتفــاق عقـد وجــود ــ ع عتمــد الـشراكة نأن
دو واحــد طــرف مــن ــو ت وقــد تطوعيــة، ات ومبــاد ــود ج ــ ع عتمــد املــشاركة نمــا ب جــة، نالد ن ر ر

محدد عقد ام ال أو مإلزام   ).2016،442حمد،(بي

فـ نــاك فـإن ثـم منتظمــةومـن ة صـو ـ تــتم مـا غالبـا فالـشراكة واملــشاركة، الـشراكة ن بـ ق رر ًو

الغالــب ــ عتمــد ــ ال املــشاركة عكــس ــ ع إلزاميــا، أحيانــا يــصبح اتفاقيــات ل شــ أحيانــا ًوتأخــذ ً

أو امللزمــة ــ غ التطوعيــة ــود ا ــ طةع بــھ،(واملــشر ـــو). 2016،120و الــشراكة ــ أن نكمــا
ع يفـرض ا شر ص ال

ً
أي ـداف، لتحقيـق ضـمانا ـا عل املتفـق ـام امل مـن عـدد ام ـ ل ًليـھ

والتعــاو والــشفافية املتبادلــة والثقــة ام ــاالل عــاد مــن عــدد ــ ع تنطــو الــشراكة عمليــة نأن ي
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أطـراف ن بـ ـا امل وت دوار ــع وتو ك املـش العمـل خـالل مــن وذلـك املـسئولية، الــشراكةزوتحمـل
الد( جمال   ). 2004،15ين؛رستم،

الــــشراكة مــــصطل ن بــــ الفــــار يتــــ ــــذلك أنــــparticipationواملــــشاركة partnershipقو
واجبــات بـأي ـم ل ملزمـة ـ غ ـ ف فـراد قبـل مـن طواعيـة امات سـ تقـديم ـ ع تقـوم املـشاركة

ا تلــزم ط ــشر تحــدد ـــا لك أيــضا امات ســ ــ ع تقـــوم الــشراكة أن ن حــ ــ ، حقــو ُأو و ً نق لطـــرف
ــــــذه فــــــإن لــــــذلك فقــــــا و كة، مــــــش مــــــسئولية نــــــاك فــــــإن ثــــــم ومــــــن معينــــــة، وحقــــــو ًبواجبــــــات و ق
ـــــــداف مـــــــن مجموعـــــــة بـــــــصياغة طـــــــراف ـــــــل ل وملزمـــــــة متبادلـــــــة ـــــــو ت أن يجـــــــب ناملـــــــسئولية

ا   .  وتنفيذ

وفــــق ــــا حول ــــات والتوج ى الــــر وتنوعــــت يم املفــــا عــــددت فقــــد املجتمعيــــة الــــشراكة عــــن ؤأمــــا
سعدد ارالدا فعرف م، ومؤلفا م كتابا ا تناولو الذين ن والباحث ب،(ن ) 2010،104الغر
ــا واملــصا: بأ واملــسئوليات دوار وتنظيماتــھ املجتمــع أطــراف مــن اء الــشر ــا ف يتقاســم عمليــة

ــــود ا وتــــضافر ابط الــــر توثيـــق ــــ ع عمــــل حيــــث املرجـــوة، ــــداف لتحقيــــق وصــــوال واملتبادلـــة
ً

ـــسيق نوالت ـــو لت ـــا امل وت ـــشطة وانـــدماج املجتمـــع، ـــ نيـــة وامل جتماعيـــة التنظيمـــات ن بـــ
يجابية املشاركة تحقق عاونية  . عالقات

ر املجتمعية(Alonso, 2012, 8) ىو الشراكة ك: أن ـشا ـا، نوع مـن دة فر مجتمعية رحالة
ــانوا سـواء عــدة أطـراف ـا أوأوات،منظمـأوجماعــات،أوًأفـرادا،ف خدميـة، مؤســساتمــصا

املتعلقــة ــات لألولو اســتجابة متبادلــة اتفاقيــات ــ ع يــة مب عاقديــة عالقــات ــ ع بنــاء اقتـصادية
ً ً

مع وتتم ، الرس شبھ أو الرس تفا النظام ع أك عتمد فالشراكة ولذلك بالتنمية،
ع ــــ ن املــــشارك جميــــع ن بــــ والــــشفافية ية املحاســــ الــــشراكةمبــــادئ خــــالل فمــــن التنميــــة، مليــــات

خر ك الشر أمام املسئولية ذه ع حاسب و ك شر ل مسئوليات   .تتحدد

ــا ـــا) 2014،95عبــاس،(وعرف أو: بأ الـــرأي ــ ـــة التنمو ــود ا ـــ طواعيــة ن املـــواطن ام إســ
تح ـــ ع املـــشاركة عمـــل و دافـــھ أ وتحقيـــق التنميـــة ـــود ج ـــ ـــل التمو ـــ أو نتمـــاءالعمـــل قيـــق

تقـــاء و ــشة املع ف ظــر ن وتحــس ل املـــشا ــة ملواج والتعــاو نفــسھ ـــ املجتمــع ثقــة مــن ــد روتز و ن ُ

دمات ا   .ىبمستو

ــــــــــا ،(وعرف ــــــــــا) 2020،3العــــــــــصي وجماعــــــــــات: بأ أفــــــــــراد ــــــــــا ف ك ــــــــــشا ي ديناميكيــــــــــة رعمليــــــــــة
فـــــــرا حيـــــــاة مـــــــستو ن لتحـــــــس أداة ـــــــ و املجـــــــاالت، جميـــــــع ـــــــ املجتمـــــــع عليميـــــــاىومؤســـــــسات ًد

مــــــة امل املؤشــــــرات وأحــــــد املحيطــــــة، املجتمعــــــات ونمــــــو ــــــة يو ة وضــــــر واقتــــــصاديا، ورواجتماعيــــــا ً ً

ا ف املستدامة التنمية   .لتحقيق

أن إال ا عـــــدد و ـــــا اختالف غـــــم أنـــــھ ن بـــــ ي املجتمعيـــــة للـــــشراكة املختلفـــــة فـــــات التعر تحليــــل رو
املجتمعيــة الـشراكة أن ـ ع يرتكـز ـا بي تفـاق ر طبيعــةجـو ـا مرجع معقـدة لعالقـة تركيبـة ـ

ــــة التنمو عات املــــشر وتنفيــــذ املــــشكالت ــــة ملعا مــــا بي ــــساق ومــــدى والدولــــة املجتمــــع ــــ وتال
  .والتعليمية

ـــــا عرف فقـــــد التعلـــــيم ـــــ املجتمعيـــــة الـــــشراكة ـــــوم ملف ـــــسبة ال س،(و ـــــا) 2005،37ومحـــــر : بأ
و ــاص ا ن القطـاع مـع ومــة ا ـود ج خــاللتـضافر مـن عليميــة لة مـش أي ـة مواج ــ ـ

فيــھ تحــدد عامــا ا إطــا تمثــل مقبولــة صــياغة ــ إ للوصــو مــستمر، ــسيق وت واتــصال بنــاء ًتفاعــل ًر ل َّ
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عــداد ــ أو دوار و د املـوا ــ ســواء ، ـساو م ل ــش كة املــش واملـسئوليات واملــصا رـداف ي
التعليمية امج وال طط ل عة واملتا   .والتنفيذ

ـــا إل ـــش ـــا) 2005،349محمـــود،(و أنماطـــھ: بأ اخـــتالف ـــ ع املجتمـــع فئـــات جميـــع مـــشاركة
ـــــدف) أحـــــزاب-منظمـــــات-يئـــــات-مؤســـــسات( ســـــة مدر اتيجية اســـــ خـــــالل مـــــن وماديـــــا ـــــا وفكر ً ً

ات القـــد لتـــدعيم ـــة بو ال ـــا وظيف تحقيـــق ـــ ســـة املد فاعليـــة ـــادة و التعلـــيم ن وتحـــس رـــودة ر ز
لل   .طالببداعية

تر ،(ىكما ا) 2007،6الشر أوليـاء: أ ـ ممـثال املجتمـع ألعـضاء حقيقية وفرص دو إعطاء
ً

ر
التعليم جودة ن تحس أجل من ي املد املجتمع ومنظمات باء ومجالس سر و   .رمو

ــا ،(وعرف ــ ــا) 2007،91ال العمليـــة: بأ دمــة ــشطة أ مــن املجتمــع أعــضاء بـــھ يقــوم مــا
ــالتعل ع م ســلوكيا عتمــد و مؤســسات، أو جماعــات أو أفــرادا عــضاء، ــؤالء ــو ي وقــد ًيميــة ن

ـذه ـو ت وقـد والـشفافية، والوجـدان وع وال والو لزام، و ا س ول ام ل و نالتطوعية
مباشرة غ أو مباشرة بطر س تما عملية، أو ة نظر قشطة   .ر

ـــــــــا ،(وعرف ـــــــــ ــــــــــا) 2007،218القا ومؤســــــــــساتھ: بأ وتنظيماتـــــــــھ املجتمــــــــــع أعـــــــــضاء مـــــــــشاركة
وتحقيــــق التعليميــــة العمليــــة لــــدعم املــــسئوليات وتحمــــل دوار تقاســــم ــــ ســــة للمد رجتماعيــــة
ليـــة معيـــات وا ســرة ـــ ســة املد مـــع املـــشاركة طــراف تلـــك ــشودة، امل ـــة بو ال رــداف

الع ودو شفيات واملس عالم سائل و ندية رو فـرادو مـن ـ ح املؤسسات، من ذلك وغ بادة،
ة بو وال التعليمية بالعملية ن تم امل أو ن   . املتطوع

ـر ،(ىو ــ ــا) 2011القر ــ: أ ممــثال ــ املح املجتمــع ا يقــدم ـ ال ــدمات وا ســات املما جملــة
ً

ر
ـــــ عي ـــــل تمو مـــــن ـــــاص وا العـــــام القطـــــاع مؤســـــسات عـــــض و امعـــــات وا الطـــــالب أمـــــو رأوليـــــاء

س املدا ة بو ال العملية تنمية منھ اما إس رونقدي، ً.  

ـــــا املجتمـــــع) 2014،103قـــــدومي،(وعرف ا يقـــــدم ـــــ ال ـــــدمات وا ســـــات املما مجموعـــــة ـــــا ربأ
أمـوال مـن ـاص ا والقطـاع امعـات وا سـر مثـل سـة باملد املحـيط ـ يــة،أونقديـة،راملح أوعي

أو البدنية، ود با ار، املشاركة سف املدا أداء ر تطو أجل من ات شا س رأو   .ر

ـــــا بــــــھ،(وعرف ــــــا) 2016،121و وفئاتــــــھ: بأ أفــــــراده افــــــة ب املجتمـــــع أعــــــضاء يؤديــــــھ مــــــا جملـــــة
ماديـــة ـــ غ أو ماديـــة انـــت أ ســـواء تطوعيـــة امات إســـ مـــن وميـــة ا ـــ وغ وميـــة ا ومؤســـساتھ

وذلـــ ومـــشكالتھ، قـــضاياه ـــة ومواج ره وتطـــو التعلـــيم شـــعولـــدعم يحقـــق بمـــا اطات اشـــ وفـــق رك
التعليمية ومؤسساتھ الوطن تجاه املجتمعية باملسئولية عليھ ن والقائم املجتمع   .أفراد

ا والعباد؛(وعرف ي ر ا) 2018،100ا أطـراف: بأ ن بـ واملنظمـة املقـصودة ـود ا مجموعـة
التعلـــ: ثـــالث جـــودة ن تحـــس دف ـــس ـــ وال واملجتمـــع، ســـرة و ســـة ـــراملد ع بـــالنفع عـــود بمـــا يم

ة بو ال داف تحقيق وكذلك   .الطالب

ــا بل،(وعرف وســ ، ي ــا) 2019،78الــس ــ: بأ ال ــدمات وا ــشطة و ســات املما رمجموعــة
أمــــوال مــــن ــــاص ا والقطــــاع امعــــات وا ســــر مثــــل ســــة باملد املحــــيط ــــ املح املجتمــــع ا ريقــــدم

وال د با مشاركة أو ية وعي سةنقدية املد أداء ر تطو أجل من ات شا س و ار ف و ربدن   .ر
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الــشراكة أن يتــ املجتمعيــة الـشراكة ــوم ملف الــسابقة فــات التعر وتحليـل عــرض خــالل ومـن
الطـــرف ســة املد تمثـــل ، ــ أك أو ن طـــرف ن بــ تفاعليــة عالقـــة عــن ـــ ع إنمــا التعلـــيم ــ راملجتمعيــة

وأف سرة من ل تمثل فيما ا، ف س املحالرئ املجتمع ومؤسسات ليـة-راد أ جمعيـات سواء
ـا غ أو عبـادة دو أو إعـالم وسـائل أو نيـة م نقابـات أو سياسية أحزاب اتي-رأو سـ ك الـشر

ــــ املح واملجتمــــع ســـة املد ن بــــ املتبــــادل التخطـــيط العالقــــة ـــذه بموجــــب يــــتم العالقـــة، ــــذه رـــ
جميع ة مص تقع داف جملة مـنلتحقيق ة ـ وا امات إسـ تقـديم خـالل مـن طـراف،

منة سة املد متطلبات تحقيق غرض املح املجتمع ومؤسسات أفراد   .رقبل

ــا بأ اليــة ا اســة الد ــ إجرائيــا التعلــيم ــ املجتمعيــة الــشراكة ــف عر يمكــن ثــم رومــن افــة: ً
ــ املح املجتمــع جانــب مــن املبذولــة املاديــة ــ وغ املاديــة ــود انــتا ســواء يئاتــھ و فئاتــھ افــة ب

طــــراف ــــود ج مــــع ض يتعــــا ال مــــا و مباشــــرة، ــــ غ أو مباشــــرة بطــــر وميــــة، ح ــــ غ أو وميــــة رح ق
عظــــيم و جودتــــھ لتحقيــــق نھ وتحــــس التعلــــيم قــــضايا ن تــــأم ــــ ام ســــ ــــدف خــــر ىاملــــشاركة

املجتمع وتنمية خدمة منھ   .ستفادة

ثالثا
ً

بالشراك:  خذ رات التعليمم املجتمعية   ة

لتحقيــــقنـــاك التعلـــيم ــــ املجتمعيـــة الــــشراكة بمـــدخل خــــذ تحـــتم ــــ ال رات ـــ امل مــــن عـــدد
مــــامتطلبــــات ــــا م أ ومــــن منــــة ســــة ــــراملد ن؛( ي وآخــــر ــــي؛() 2014،111والظفــــر، القر نــــصر،

2018،704- 705(:  

التعلــــيم -1 وتــــوف ة وإدا ــــل تمو تحمــــل ــــ ع ومــــات ا ة قــــد رضــــعف نر املــــواطن ميــــع مــــن
يـــصعب الــذي الوقـــت ــ التعلــيم ـــ ع قبــال ـــادة و ان الــس أعــداد ـــادة لز نظــرا ــا، زبمفرد

ً

التعلـــــيم لفـــــة لت املــــستمر تفـــــاع ظــــل ـــــ وخاصـــــة ميــــع، ل جيـــــدة نوعيــــة ذي علـــــيم رتــــوف
ـل تمو مـصادر ـ وإ مـستمر دعـم ـ إ التعليمية املؤسسات وتحتاج اتھ، ومستو ىأخـربأنواعھ

املح املجتمع ومؤسسات أفراد مع حقيقية شراكة وجود يفرض مما تقليدية،   .غ
أفــــــــراد -2 إشــــــــراك ة ضـــــــر تحــــــــتم القـــــــرار اتخــــــــاذ ـــــــ ــــــــة والالمركز الديمقراطيـــــــة مبــــــــادئ ـــــــشار وران

التعليمية العملية ة وإدا ل وتمو القرار واتخاذ صنع عملية املح املجتمع  .رومؤسسات
وإ -3 ـــــــار أف ـــــــ إ اجــــــة ـــــــاا توفر قـــــــد ــــــ ال التعليميـــــــة بالعمليـــــــة يتعلــــــق فيمـــــــا ـــــدة جديــ بــــــداعات

لــة طو سلـسلة مقيـدة ة ــ خ ـو ل ومـات ا مــن أفـضل ل ـش وميــة ا ـ غ ناملؤسـسات
ديدة ا ار ف و ار بت من تحد ال وقراطية الب التعقيدات  .من

الت -4 ـــــاليف ت عــــض تحمــــل ـــــ ــــ املح املجتمــــع ومؤســـــسات أفــــراد ئـــــةإشــــراك الب وتــــوف علــــيم
مخرجاتـــــھ م وتقـــــو التعلـــــيم مؤســـــسات ـــــ ع املراقبـــــة مـــــسئولية م ســـــيحمل منـــــة التعليميـــــة

واملجتمع التعليمية املؤسسات ع بالنفع عود مما اتھ مستو ن بتحس  .واملطالبة
ـــــداف -5 أ تحقيـــــق ـــــ ع للمـــــساعدة التعليميـــــة املؤســـــسة ـــــ إ باالنتمـــــاء قـــــو إحـــــساس يتــــوف

وتحقي داءالتعليم ودة ا  .ق
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عا ًا املجتمعية: ر الشراكة داف   أ

ـدف ي مـا ـا م أ مـن ـداف من العديد تحقيق إ املجتمعية ،(الشراكة ـ ،2007ال
122- 123 ()،   ):490 -2019،489 ا

عـض -1 مـن ـد ا ثـم ومـن ا ـشط أ افـة تفعيـل يكفـل بمـا سـة للمد واملـادي املـا الـدعم رتـوف
اديامل م أدا ع سلبيا ا بدو وتؤثر الطالب ا م ي عا ال ًشكالت   .ر

م -2 بواجبـــــا ـــــ و م لــــد ن صـــــا ن مــــواطن إيجـــــاد يكفـــــل بمــــا ـــــ التعلي املنــــتج جـــــودة ن تحــــس
مـن للتعلـيم القوميـة واملعـاي ـودة ا ومعـاي يتفـق مـا و ناحية من م مجتمع نحو م وحقوق

أخر  .ىناحية
الــــسياسا -3 ــــترشــــيد إ باإلضــــافة واملجتمــــع، ئــــة الب ف بظــــر فــــراد إلملــــام يجــــة ن ات والقــــرا وت ر

فـراد ـا يقر ـ ال املناسـبة سـاليب اختيـار يجـة ن الـسلوكية ات ـ التغي إحـداث ـ رسراع
م  .أنفس

الــشعو -4 وتأكيــد التعلـيم مــن املــستفيدة الفئـات تمــام ا ــد يز بمـا التعلــيم، ديمقراطيــة رتحقيـق
جودتھباملسئولي وتحقيق التعلي النظام فعالية ادة لز ة شر ال الطاقات وتحرك نحوه  .ة

مـــن -5 ـــ أك بامللكيـــة الـــشعو فرصـــة ـــد تز معـــا عملـــو عنـــدما فـــاألفراد بامللكيـــة، الـــشعو ـــز رعز ًر ن
لألفضل تحقيقا م ام م ك ب اء للشر سمح فالتعاو بمفرده، الفرد ًعمل  .ن

م -6 ي عا ال املشكالت عض ـاديحل م وتحصيل م أدا ع سلبا تؤثر وال الطالب ًا

دمان و سرب وال الرسوب اب، والعنف، والعدوانية،مثل غ او  .وغ
الكفايــات -7 ــم ــ م ــس بمــا املحــيط، ــ املح واملجتمــع ســة املد ن بــ ات ــ وا ــار ف رتبــادل

الت تحقيــــــق ه بــــــدو ــــــضمن و للتعلــــــيم جيــــــة ا وا رالداخليــــــة ســــــةر املد مــــــن ــــــل ل كتنميــــــة رطــــــو ر
معا ما ط و ًواملجتمع  .ر

ن -8 بــ العالقــة يقــو بمــا ا ومــساند س املــدا ـ ن واملعلمــ بــاء و منــاء مجــالس ــود ج يعميـق ر
تجــاه ــدعم و للــوطن نتمــاء و واملــسئولية املجتمعيــة الــشراكة قــيم عــز و ســة واملد ـت زالب ر

واملجتمع سة املد  .رنحو
د -9 الو نتنمية بـ خاصـة مـا ا العمـل ميـة أ عميـق و الـشراكة، ألطـراف والسيا يار

واملنظمـات واملؤسـسات سـرة و ناحيـة، مـن ة ـشر ال ـ وغ ة ـشر ال ا عناصر بجميع سة راملد
ـــ ة ـــ وا املعرفـــة ذو عمـــال جـــال و ـــا بنوعيا عـــالم ســـائل و وميـــة ا ـــ غ يئـــات يوال ر و

أخر ناحية من التعليم ةىمجال املعا شمولية يضمن  .بما
مــــن -10 ــــستفيد و تفيــــد ــــ ح ـــا، املحــــيط ــــ املح املجتمــــع ـــ ع نفتــــاح ــــ ع ســــة املد يع ُـــ

ر
املتوفرة واملادية ة شر ال انات  . م

ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ـــداف أ اســتقراء املـــشكالتالتعلـــيم،و ـــ ع للتغلـــب ـــس ـــا أ يتــ
مع تتفق و التعليم، تواجھ جـودةال لتحقيـق ـس كمـا مجتمـع، ألي العامـة بيـة ال داف أ

منة سة املد متطلبات تحقيق ا جوان م أ من عد وال  .رالتعليم
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التعليم: ًخامسا املجتمعية الشراكة مية   أ

ـــــ ع أو لألفــــراد ــــ ال املــــستو ــــ ع ـــــا إغفال يمكــــن ال ة ــــ كب ميــــة أ املجتمعيــــة ىللــــشراكة
املؤســ ـــىاملــستو الكث ــة معا ــ بــھ تقــوم الــذي الــدو ــ ع بنــاء ، ــ املجتم املــستو ــ ع رأو ً ى

مـا خـالل من املجتمعية الشراكة مية أ وتت سواء؛ حد ع واملجتمعية ة بو ال القضايا من
ي،(ي ن؛) (2010،771الز وآخر ي؛) (2014،93والظفر، القر   ):2018،703نصر،

الب -1 د املـوا ـادة ـ م رس املرتبطـةز املـشكالت حـل ـ ومـة ا ومـساندة التعلـيم، ـل لتمو ديلـة
د املوا   .ربنقص

مختلــف -2 وحــشد الـديمقراطي املبــدأ ــ ع قـائم ــ مجتم ع مـشر ــ إ التعلــيم ـل تحو ــ وـساعد
حــل ــ وميــة ا ــ وغ وميــة ا ــود ا تــضافر تتطلــب الية كإشــ إليــھ والنظــر بــھ ن املعنيــ

والتغلب التعليم امشكالت  .عل
ات -3 ـــــ ا بـــــادل ب عية ـــــشر وال القانونيـــــة طـــــر ـــــ إ ندة مـــــس تفاعليـــــة ئـــــة ب إيجـــــاد ـــــ م ـــــس

واملؤســـسات املجتمـــع ن بـــ الوفـــاق يحقـــق بمـــا م انيـــا وإم الـــشراكة أطـــراف ات ـــا م ثمار رواســـ
ما بي العالقات وتنمية  . التعليمية

املؤســسات -4 ن بــ العالقـــات طبيعــة ــ النظــر إعــادة ــ املجتمـــعــساعد أطــراف ن ــ و التعليميــة
التعليميـــــــــة العمليــــــــة بــــــــأمو ن املعنيــــــــ جميــــــــع ن بـــــــــ ـــــــات العالقـ صــــــــياغة وإعــــــــادة رومؤســــــــساتھ،
مؤســسات ن بـ دوار ـع لتو جديـدة ــة ر تمثـل كمـا التعلـيم، قــضايا ـة مواج ـ ن ك زواملـش ؤ

ومية ا غ يئات وال املنظمات ن و ا ي و املجتمع أفراد ن و  .التعليم
طـــراف -5 ــادة لز يجــة ن آمنـــة عليميــة ئــة ب لتـــوف ات يــا ا عــدد و ـــود ا توحيــد ــ رــساعد

النظــــر ــــات وج ب تقــــا ــــ إ والوصــــو ، لــــو وا ــــار ف مــــن ــــد املز ــــ ع ــــصو وا راملــــشاركة ل ل ل
ك املش د وا العمل يجة ن اء الشر ن ب العمل ثقافات  .وتوحد

حيــث -6 ــا، ذا حــد ـ اقتــصادية عمليــة التعليميــة،تمثـل العمليــة مــن الفاقـد تقليــل ــ ع عمـل
عمــل كمــا طــراف، مــن ممكــن عــدد ــ أك ــ ع ــا ع وتو املخــاطرة تقليــل ــ ع كــذلك عمــل زو
م ــس ممــا واملاديــة ة ــشر ال د املــوا مــن ــ أك أعــداد تــوف ــ ومــة ا ومــساندة د املــوا رــادة ر ز

د املوا بنقص املرتبطة املشكالت  .رحل
ــــ -7 م ممــــاــــس مــــا بي العالقــــات وتنميــــة التعليميــــة واملؤســــسات املجتمــــع ن بــــ الوفــــاق تحقيــــق

التعليميــــة املؤســـسات ر وتطـــو ن تحـــس لعمليـــات ســـرة و ـــ املح املجتمـــع مـــساندة ـــ إ يـــؤدي
ا ومؤاز ا تمام  .رو

تخفــف -8 أن يمكـن ـ ال والنفــسية ية الـ املـشكالت مثــل الـتعلم معوقـات ــة مواج ـ ـساعد
سةمن املد املجتمعية الشراكة ا  .رحد

خــالل -9 مــن العــام املــال ــ ع ــرص وا اك شــ ــ ع م وحــ لألفــراد جتمــا الــو مــن ــد ُتز
ا ل املتاحة انات م و م مجتمع مشكالت م م اك  .رإد

مـ -10 أولياء مع التعاو يوفره بما سة للمد يالت س وال املصادر من العديد توف م نس رور
ب تد ل ش املجتمع ن،رومؤسسات ن، ومعلم ومالية ومحاضر ة، إدا  .رومساعدات
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التعليم: ًسادسا املجتمعية الشراكة  مجاالت

ســـــةللــــشراكة يمكــــن املد متطلبــــات وتحقيــــق التعلــــيم جــــودة ن تحــــس ــــ م ــــس أن راملجتمعيــــة
ما ا م أ من مجاالت عدة ب( )2011،5369محمد،(يمنة   :)148 -2016،145ھ،و

الــبعض -1 ة قــد ــ إ ناد ســ خــالل مــن وذلــك املــشاركة، ــ ع ن خــر وحــث املجتمعيــة رالتعبئــة
التنفيــــذ ـــ املــــشاركة أو واللقـــاءات جتماعــــات حـــضو ـــ إ ــــم ودفع ن خـــر ــــ التـــأث ـــ رع

أو ــــسقا ــــان ســــواء ك املــــشا جتمــــا الفعــــل ن ــــو ت ــــ مــــة م مرحلــــة يمثــــل ــــذا ًو ار ســــلو
ً

  .ًجمعيا
التعلــيم -2 ــ ع ايــد امل جتمــا الطلــب ـة ملواج التعليميــة املراحــل مختلــف ــ س املــدا ـشاء رإ

اسية الد ات الف عدد من د وا الفصو كثافة خفض ام س رو  .ل
ــ -3 املــشاركة خــالل مــن وذلــك التطوعيــة، ــشطة ــ املــشاركة نحــو الطــالب ــات اتجا تنميــة

التطوع عــــشطة ــــ الت حمــــالت مثــــل ليــــة معيــــات ا أو س املــــدا ــــا تطبق ــــ ال ســــواء ريــــة
أوأوبالدم، القمامة، جمع ، حمالت القيـامال أو دمان و ن التدخ بأضرار التوعية أو

يتام لدو ات ا ربز  .ر
ي -4 املبــــا صـــيانة أو ســــة املد ـــا تحتاج جديــــدة فـــصو بنــــاء خـــالل مــــن ـــ املد املجتمــــع رخدمـــة لر

ســـــةراملد املد مكتبـــــة س تأســـــ ـــــ ام ســـــ أو ـــــ املد ـــــ املب نظافـــــة عـــــة ومتا ـــــا وترميم رســـــية ر
التعليمية زة ج و الكمبيوتر زة أج أو ثاث قطع ببعض سة املد  .إ...روإمداد

اضــــــية -5 الر ــــــشطة ســــــة مما ــــــ ســــــة املد مــــــن ســــــتفادة خــــــالل مــــــن ســــــة املد ئــــــة ب رخدمــــــة ر ر
ا وتوظيف جتماعية و ـةوالثقافية مز افـأة بم العطـالت خـالل املوسمية عمال رلطالب

داخــل يــة البي ف الظــر ن تحــس ــ ام ســ و التطــوع، نحــو م ــا اتجا لتنميــة يــة عي ووحــوافز
عات مــــــشر العامـــــة، النظافـــــة عات ومــــــشر ئـــــة، الب حمايـــــة عات ومــــــشر ـــــا، ج وخا ســـــة واملد و و ر ر

بال س املدا  .رتجميل
ت -6 خــالل مــن املاديــة التعليميــةاملــشاركة املؤســسات وإمــداد املباشــر املــا ــل التمو مــصادر ــع نو

ع ــــــ والت منــــــة، ســــــة املد تحقيـــــق ــــــ للمــــــساعدة مـــــة والال املختلفــــــة ات ــــــ والتج انـــــات رباإلم ز
سـية، املد ات ـ والتج ي املبـا وصـيانة وتجديـد ـشائية عمال واملشاركة للبناء ا ربأ ر

إ املعاونة إ اباإلضافة ف التعليم رامج و شطة أ واملشاركة التعليمية املؤسسات ة  .ردا
النظــــر -7 ــــات وج وتبــــادل ــــوار ل فرصــــة عطــــي ممــــا واللقــــاءات، والنــــدوات جتماعــــات رحــــضو

املـــشاركة طــراف ن بـــ العالقــات عمـــق و حتياجــات و املـــشكالت واقــع تحديـــد ــ إ لوالوصــو
ز و التعليمية، ود وا عات مواملشر بي العمل والتعاو املشاركة فرص من  .ند

ـــذا ـــ ن؛(ـــشالــــصددو وآخــــر املجتمعيــــة) 2008،134وحـــسان، للـــشراكة يمكــــن أنـــھ ـــ إ
ي ما خالل من منة سة املد متطلبات  :رتحقيق

ات - ــــا وم باملعلومـــات م ـــد تز ـــق طر عـــن ـــ امل ــــ م أبنـــا علـــيم ـــ بـــاء مـــشاركة رتفعيـــل و ل
و التعلمالتعليم، عملية وتدعم ساند ال لية امل ف الظر   .وتنمية

ســـــة - املد اتــــصال يع ــــ ــــق طر عـــــن ســــر مــــع تــــصال وســـــائل ن بتحــــس س املــــدا تمــــام را ر
يـق طـر عـن ذلـك يـتم وقـد الطـالب، علـيم عـة ومتا سـية، املد امج ال ن تحس دف رباألسرة،

ديثة ا التكنولوجيا واستخدام لية، امل ات ا  .رالز
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ـــ - ام ســـ و للمـــشاركة متنوعـــة فـــرص تقـــديم خـــالل مـــن ن كمتطـــوع بـــاء ســـة املد رإشـــراك
ات املستو وتقدم سية املد امج ال ن تحس دف سية املد رشطة  .ر

ذلـــك - تطلـــب و ات املـــستو ـــل و عمـــار ـــل ـــ بنـــاء علـــيم ـــ ســـة واملد ـــت الب ن بـــ رالتعـــاو ن
الـــــتعلم ـــــشطة أ ـــــ ســـــر عـــــاو و ام عـــــضنإســـــ و ـــــ امل الواجـــــب تتـــــضمن ـــــ وال ـــــادي

للمن املصاحبة  .شطة

بــاء - مجــالس ــ م إشــراك ـق طر عــن ســية املد ات القــرا اتخــاذ ـ ام ســ مــن بــاء ن رتمكـ ر
لآلباء واملنظمات ن املعلم وابط و مناء  .رو

ا - مــــن البــــد ذلـــــك يحــــدث ــــي ول املجتمــــع، احتياجـــــات تلبيــــة ــــ ع ســــة املد نرحــــرص بـــــ نلتعــــاو
ســــية املد امج ــــ ال ــــة تقو ــــدف امعــــات وا املجتمعيــــة واملنظمــــات عمــــال جــــال و ســـة راملد رر

الطالب عليم وتنمية ة، سر امات س و سات املما عظيم و مالئمة، ا  .روجعل

ــ و عامــة التعلــيم مجــال ــ املجتمعيــة للــشراكة أن يتــ الــسابق العــرض خــالل مجــالومــن
متطلبـــات عمليــــةتحقيـــق ـــ ام ســـ ـــ ع تقتـــصر ال ـــ و مجـــاالت، عـــدة خاصـــة منـــة ســـة راملد

ـــل عاتالتمو املـــشر لـــبعض والتنفيـــذ بـــالتخطيط العمـــل مراحـــل عـــض ـــ ام ســـ أو وفحـــسب،
وذلـــك املجتمعيـــة، الـــشراكة مراحـــل ـــل ول املجــاالت افـــة ل ـــا آفاق تمتـــد بـــل والتعليميـــة، ــة التنمو

ســـة املد متطلبـــات تحقيـــق رـــو الــــشراكةن ال وأشـــ مجـــاالت عـــدد ـــستلزم شـــاملة عمليــــة منـــة
ا ف  .املجتمعية

عا التعليم: ًسا املجتمعية الشراكة   معوقات

ســة       املد متطلبــات تحقيــق مجــال ــ و عمومــا التعلــيم مجــال ــ املجتمعيــة الــشراكة رتواجــھ ً

فاعلــــة مجتمعيــــة شــــراكة تحقيــــق دو تحــــو ــــ ال املعوقــــات مــــن مجموعــــة نمنــــة ســــةل املد ن ربــــ
ما املعوقات تلك م أ ومن ، املح ـواملجتمع اغـب؛(ي ، ـسي ،2012الوكيـل،) (2005،97را

يم،( )80 -79   :)108 -2016،103إبرا

يــاة -1 ا ــ الــشعبية املــشاركة عــن ف للعــز ســل كمــصدر عية ــشر وال القانونيــة طــر وطبيعــة
املجتمعية شطة   .و

ـ -2 بو الـسلطة نمـط الــسلغلبـة اك د ـ ع سـاعد الـذي مـر بـالفرد، الدولـة عالقـة ـ ع رة
الشراكة مية بأ فراد  .لدى

نحو -3 بالس فراد ات توج ع السلبية ا اسا ع وا قتصادية التنمية معدالت انخفاض
املجتمعية شطة املشاركة عملية تمام دو الدخل نادة  .ز

القيــا -4 عـــض اقتنــاع فقـــدانضــعف ــ إ أدى ممـــا املجتمعيــة الـــشراكة بموضــوع التعليميـــة دات
ن بــ ة ــ وا اتــصال قنــوات وجــود وعــدم واملجتمــع، التعليميــة املؤســسة ن بــ والتواصــل الثقــة

واملجتمع سة  .راملد
املجتمــع -5 أفــراد ن بــ يجابيــة العالقــات يــدعم فعـال اتــصال نظــام ــ إ ة املــصر ســة املد رافتقـار

، واملح باءراملد و ن واملعلم ن املدير ن ب التنظيمية الثقة بناء أضعف  .مما
العمليــــــة -6 ــــــ املجتمعيـــــة الــــــشراكة ثقافــــــة ـــــشر ــــــ متنوعــــــة أســـــاليب ســــــة املد اســــــتخدام رقلـــــة

بــــــــــاء و عمـــــــــال لرجـــــــــال جتماعـــــــــات و واللقــــــــــاءات النـــــــــدوات تنظـــــــــيم وضـــــــــعف التعليميـــــــــة،
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ـــ أ كمـــا الـــشراكة، لـــدعم ـــ املح املجتمـــع شـــراكةومؤســـسات ـــ تحف ـــ م ـــس بـــرامج تنفـــذ ال ا
الدعم لتقديم املح  . املجتمع

ة، -7 ــ خ ة ــ الف خــالل والتعلــيم بيــة ال ة ا و ا أصــد ــ ال ات والقــرا ن القــوان ض عــا و رعــدد ر ر زر
ناحيــــة مـــن وأفـــراده ـــ املح املجتمـــع مؤســـسات ن بـــ ي يجـــا التفاعـــل طبيعـــة مـــن تحـــد ـــ وال

، أخــر ناحيــة مــن ســة ىواملد واســعار جــدال أثــار الــذي للطــالب، ي البــد العقــاب منــع قــانو ًمثــل ً ن
ل ش املح واملجتمع مو وأولياء سة املد ن ب الفجة من اد رو  .عامرز

عمــال -8 مــن وتحــد املاديــة عــات الت جمــع تحظــر ــ ال اليــة ا واللــوائح القيــود مــن ــ كث وجــود
و ن املدير اقتناع وعدم س، املدا داخل منـاءرالتطوعية ومجلـس مـو أوليـاء بـدو ن راملعلم ر

املد العمل ن تحس باء  .رو
ممــا -9 ، ــ املد صـالح ــ املجتمعيــة الـشراكة ة وضــر ميــة بأ ـ املجتم الــو مــستو ي رتـد ور ى

س باملدا اصة ا مو بفعالية الشراكة عن م عض ام إ إ رأدى  .ر
دو -10 توســـــــيع ـــــــ س املـــــــدا مـــــــدير دو رضـــــــعف رر مـــــــشكالتي ـــــــة مواج ـــــــ املجتمعيـــــــة الـــــــشراكة

ــــداف أ تحقيــــق ـــ ــــ املح املجتمـــع د ومــــوا انــــات إم ثمار اســـ ــــ ع م قـــد وضــــعف ســـة، راملد ر ر
سة  .راملد

تقــديم -11 ــ ا مــشارك ضــعف ــ إ يــؤدي ممــا ليــة معيــات ا ــشطة أ ــ ع ضــة املفر والقيــود
شط أل ساسية املجاالت أحد تمثل ال التعليمية دمات  .اا

بتلــك -12 فــراد معرفـة عــدم عليـھ ترتــب ممـا ؛ ــ املح املجتمـع ملؤســسات عـالم وســائل إغفـال
املستقبلية ا وخطط ا وفلسفا  .املؤسسات

أفــراد -13 ن بــ ــسيق الت آخــر،غيــاب جانــب مــن ســة واملد جانــب مــن ــ املح املجتمــع رومؤســسات
خر عن بمعز م م ل عمل  .لإذ

املع وتحليل عرض خالل أفـرادومن ن ب فاعلة مجتمعية شراكة وجود دو تحو ال نوقات ل
تلـــــك الــــة إ ــــ ع العمـــــل ة ضــــر ــــستد مـــــر فــــإن ســــة، املد ن ـــــ و ــــ املح املجتمــــع زومؤســــسات ر ور
إصـــــالح ــــ وفعــــال حقيقــــي ل ــــش املجتمعيــــة الـــــشراكة ام إســــ تفعيــــل ــــ إ يــــؤدي بمــــا املعوقــــات،

متطلب تحقيق و عموما جودتھ وتحقيق أصـيلًالتعليم كجـزء خاصـة بـصفة منـة سـة املد رات
التعليم جودة تحقيق  .  وأسا

ي -14 الثا منة: راملحو سة للمد يمي املفا   رطار
أوال -15

ً
منة:  سة املد وم   رمف

ــا فعرف ــا، ل م مــ ــل لنظــرة وفقــا منــة ســة املد ــوم ملف ن والبــاحث الكتــاب فــات عر ًعــددت
ر َّ

(Mabie, 2003, 157)ا ـا،: بأ ومرحـب حـرة ئـة ب وفـق التعليميـة عمـال ـا ف تجر ال ئة يالب
القبــــــو ح ر ــــــز عز و التعلــــــيم منــــــاخ ــــــز عز التــــــا و اد، ضــــــط و ــــــوف وا العنــــــف مــــــن لوخاليــــــة و

طالب ل ل تمام   .و

ــا عرف ــا(Hernandez, Seem, 2004, 259)كمــا والــسب: بأ العنــف أعمــال مــن خاليــة ئــة ب
ا ن بــ ئــةوالـشتم ب وخلــق الطــالب، ن بــ تقــوم ــ ال العدوانيــة فعــال مــن ــا وغ ــوف وا لطــالب

م وأجناس م أعراق اختالف ع الطالب جميع ن ب الفرص ة ساو وم عادلة   .انضباطية
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ــــا عرف ؛(و عطـــــار ي، ــــا) 2010،9يالــــدبا باالســـــتقرار: بأ الــــشعو للطـــــالب تــــوفر ــــ ال س راملـــــدا ر
اجـــات ا ـــ ع ـــصو ا ـــستطيعلوضـــمان بحيـــث خطـــار و رمـــان ا م وتجنـــ الرغبـــات، وتلبيـــة

حيب وال الدفء ا سود ئة ب م ام بم يقوموا أن املعلمو ستطيع و يتعلموا، أن   .نالطالب

ا عرف ا) 2011،56حسونة،(كما للتعلـيم: بأ املـستقبلية ـة الر تحقيـق ع ة القاد سة ؤاملد ر ر
ـــودة وا الــسالمة معـــاي ضــوء للمجتمـــعــ الفعالــة املجتمعيـــة املــشاركة فـــرص وتكفــل الــشاملة

ميــع، ل مــن و ــ املتم التعلــيم مبــدأ تحقيــق ــ إ ــة بو ال ا ــشط أ ــ ــدف و ــا املحــيط ــ املح
املسئولية تحمل ع ة والقد وقيمھ، املجتمع والثقة النفس بالثقة يتمتعو أجياال روتخرج ن ً

ناء و التحديات ة صيةومواج   .ال

ــــا عرف ــــا(Merril, Taylor, 2012, 283-285)و ة: بأ ــــ وا ب التــــد تقــــدم ــــ ال ســــة راملد ر
سية مد ئة ب س لتأس نية امل تنظيمـا/ رواملساعدات ومنظمـة ونفـسيا، بـدنيا آمنة و ت ًمجتمعية ً ً ن

للتعليم ومحفزة   .ًحسنا،

ـــاكمـــا ن؛(عرف وآخـــر املعطـــي، ـــا) 378 -2015،377وعبـــد طـــر: بأ ا مـــن تخلـــو ـــ ال ســـة راملد
بـــــــدو علمـــــــوا و تعلمـــــــوا و عملـــــــوا أن واملعلمـــــــو املتعلمـــــــو ـــــستطيع ــ حيـــــــث ذى، نو ن ِن

ّ
أوخـــــــوف،

ة، ر ــف،أوــ أوأوإيــذاء،أوتخو معاملــة، بــدنياســوء آمــن ــو ف يا ــ انــا م عــد ــ و ًعنــف، ً ً

واجتماعيــا ًونفـسيا الـش. ً ــ املد املنـاخ تــوفر ـ ال ســة املد ـ رأو نر ــ دا و ن واملعلمـ للطلبــة رامل
التعليميــة ــة الر عكــس حيــث ــددة، م ــ وغ إيجابيــة قــة بطر للتفاعــل ار والــز ســية املد يئــة ؤوال و ر

ال والنمو يجابية العالقات ع و سة   .رللمد

ــا ـــا) 2018،445لــل،(وعرف ـــ: "بأ املد للمجتمــع وتـــوفر العنــف، مــن خاليـــة عليميــة ئــة رب
خطـــار،رالـــشعو و رمـــان ا م وتجنـــ م، غبـــا وتلبيـــة م احتياجـــا ـــ ع ـــصو وا رباالســـتقرار، ل

إيجابيــة، عالقــات ا ــسود ئــة ب ــ م ــام بم يقومــوا أن ــ املد املجتمــع أعــضاء ــستطيع ربحيــث
للتعلم مالئمة ئة ب لتوف ة شر وال املادية ا ا قد ر وتطو ن تحس ع عمل   ".ركما

وتحل عــرض خـــالل ـــذهومــن مجمـــل أن يتــ منـــة ســة املد ـــوم ملف الـــسابقة فــات التعر ريـــل
بحيــث ومــستقرة ومأمونــة آمنــة ســية ومد عليميــة ئــة ب تــوف ة ضــر ــ ع اتفقــت قــد فــات رالتعر ور
التعليميـة املنظومـة عناصـر افـة ـساعد و طـر، وا ديـد وال العنـف أنواع افة من خالية و نت

الوجـھ ـ ع م بأدوا القيام سـةرع املد لتحقيـق متطلبـات عـدة تـوافر ـ إ يحتـاج ـذا و ركمـل،
ن بـــــ وفاعلـــــة حقيقيــــة مجتمعيـــــة شــــراكة بوجـــــود ونـــــا مر يبقــــي املتطلبـــــات تلــــك وتحقيـــــق ًمنــــة،

ا عناصـــر افـــة ب ســـة املد ن ـــ و جانـــب مـــن املختلفـــة يئاتـــھ و ومؤســـساتھ بـــأفراده ـــ املح راملجتمــع
ــ يــؤدي بمــا آخــر، جانــب مــن ــا ونا وتحقيــقوم التعليميــة املنظومــة ر وتطــو ن تحــس ــ إ ايــة ال

ا   . جود

ــــا بأ اليــــة ا اســــة الد ــــ إجرائيــــا منــــة ســــة املد ــــف عر مكــــن رو ــــا: "ًر تتــــوفر ــــة و تر ئــــة ب
وتــــــوفر ناحيـــــة، مــــــن التعليميـــــة ا ا قـــــد ر وتطــــــو ن لتحـــــس مـــــة الال ة ــــــشر وال املاديـــــة رحتياجـــــات ز

و ستقرار املد أخررللمجتمع ناحية من والعنف خطار   ".ىتجنب
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منة: ًثانيا سة املد وخصائص   رسمات

س املــــــدا مـــــن ـــــا غ عـــــن ـــــا تم ـــــ ال ــــــصائص وا الـــــسمات بـــــبعض منـــــة ســـــة املد ـــــ رتتم ر
اسـة د مـن ـل وحـددت اسـة(Sapan, 1999, 13)رالتقليديـة،  &Miles) (Noonan, 2004, 63) رود

Signal, 2010, 7-9)أ خصائص منةخمس سة املد تم   :رساسية

ـــشعر: مـــان -1 الـــذي للطالـــب يمكـــن حيـــث ـــشاف، ك و بـــالنمو منـــة س املـــدا ـــسمح رحيـــث
اتھ بإنجا اج ب و بالفرح شعر و املساعدة طلب و غامر، و خاطر و يجرب أن   .زباألمان

املفتــوح -2 الفرديــة: التواصـل ق والفــر الطــالب حاجـات تؤخــذ منــة س املــدا وففــي نر عــ م بيــ
عــن ــ التعب ــ و يحتاجونــھ بمــا أحــداث مــن يقــع فيمــا ــة بحر الطــالب ك ــشا حيــث رعتبــار،

م  .قلق
املتبادل -3 ام ح و ب التعـرف: ا ـ ع منـة سـية املد ئـات الب الطالب يع يتم رحيث

الـــبعض، م عـــض مـــع للتفاعـــل ـــم ل املناســـبة الفـــرص وتقـــديم م ومجـــتمع م صـــف مـــالء ـــ زع
مو مال تجاه طيبة اء بآ دالء لتعلم أخر اتيجيات واس فرصا م منح زتم ر ى ً. 

كة -4 املــــش معــــا: ــــداف الطــــالب ــــا ف عمــــل عاونيــــة ئــــات ب ــــ منــــة التعليميــــة ئــــات ًفالب

ماعيــة، ا الـصفية عات املـشر ـق طر عــن ذلـك تحقيـق مكـن و ك، مــش ـدف ـ إ وللوصـو ل
تحقيق ع الطالب عمل كحيث املش والدعم التفاعل ق طر عن داف من  .دف

والثقــة -5 ابط ــ عرفـــو: ال ــم ف ــل، ال مــن جــزء م بــأ منــة س املــدا ــ الطــالب ــشعر نحيــث ر
ن خـــر أن و يــدر كمـــا املجموعــة، ـــ ميــة أ ذو أعـــضاء ــم أل م وجـــود ــ مرغـــوب ــم نأ ي

م عل  .نعتمدو

اسةحددت كما ا(Derzon, et al, 2016, 296) رد بأ منة سة املد  :رخصائص

ئة -1 الطا االت ا ة ملواج زة ا ا سة راملد   .ر
ي -2 يجا املد املناخ توف ع ة القاد سة راملد ر  .ر
سة -3 املد عد و وخالل قبل للطلبة إيجابية شاطات توف ع ة القاد سة راملد ر  .ر
الشرا -4 من نوع املحلية واملجتمعات الطلبة شرك ال سة يجابيةراملد  .ات
واملجتمـع -5 ن والعـامل للطـالب والنفـ ـسدي ا من ن ب تواز خلق ع ة القاد سة ناملد ر ر

للطالب املختلفة ات والقد انيات م ر تطو ع العمل مع  .راملح
ن -6 بـــ التعـــاو خــالل مـــن وذلــك فعالـــة ــ مد انـــضباط أنظمــة وضـــع ــ ع ة القـــاد ســة ناملد ر ر ر

وأوليا ن واملعلم املحالطالب واملجتمع مو   .رء

ثالثا
ً

منة:  سة املد   رمتطلبات

منــــة ســــية املد مــــدخل تطبيــــق ــــرـــستلزم تتمثــــل املتطلبــــات مــــن مجموعـــة املتطلبــــات: تــــوافر
عية ــشر جتماعيـــة،ال املتطلبــات ية، الــ املتطلبــات ــة، بو ال املتطلبــات يــة، البي املتطلبــات ،

تنا مكن و ة؛ دا التاراملتطلبات بالتفصيل ا   :ول

عية .1 شر ال   :املتطلبات

الــــــــذيـــــــدف نـــــــضباط ـــــــ ع الطـــــــالب ب تـــــــد ـــــــ إ منـــــــة ســـــــة للمد عية ـــــــشر ال راملتطلبـــــــات ر
ن، القـوان ام ـ اح ـ ع الطـالب ـد عو ـ ع ـساعد كمـا يـاة، ا متطلبـات ـة مواج ـ ع م ـساعد
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تحقيـق ـ ع ـساعد بمـا سـة باملد املناخ يئة م س ـساعدرو كمـا املختلفـة، ـة بو ال ـداف
م حيا يفعلونھ ء ل تؤثر القانونية املبادئ ألن م حول من العالم م ف ع  .الطالب

م ــــا أف عـــن ــــ للتعب للطـــالب الفــــرص إتاحـــة منــــة ســـة للمد عية ــــشر ال املتطلبـــات ـــشمل رو ر
ــمومــشاعر فعــال ضــبط مجلــس جــود و ســة، املد ضــوابط وفــق ــة وبحر مــعر للتعامــل ســة راملد

ألنظمـــة ات جميـــعوالتعليميـــةزالتجـــاو مـــع عدالـــة ـــ املد نـــضباط الئحـــة وتطبيـــق ســـية، راملد ر
، ـــــ املد املجتمـــــع أعـــــضاء اجبــــات و حقـــــو ن تبـــــ ة ـــــ وا وأنظمــــة عليمـــــات جـــــود و رالطــــالب، و قو

و بالواجبـــات الطـــالب وتوعيـــة ، ـــ املد للعمــــل املنظمـــة عات ـــشر ال تطبيـــق ـــ نـــة رواملر نظمــــةو
سية املد ن   .روالقوان

مكــــن ــــاتحقيــــقو م وســــائل عــــدة خــــالل مــــن منــــة ســــة للمد عية ــــشر ال عمــــال: راملتطلبــــات
تـــرتبط ة مـــصو وقــصص بـــات وكت الطـــالب، بحقــو املرتبطـــة املعلومـــات تتــضمن ـــ ال راملــسرحية ق

ملــص وعمــل الطــالب، حقــو تتــضمن عليميــة ســائل و ات بوســ وتــصميم الطــالب، قبحقـو قاتوق
والكراسات الكتب ع سيةتلصق  ).464 -2018،451لل،(راملد

ية .2 البي  :املتطلبات

ــل منـة ئـة الب ــشمل و منـة، ئـة الب تـوافر منــة سـة املد تحقيـق مــستلزمات ـم أ مـن رعـد
وتتمثـل يـا، بي منـة سـة املد وجـدت منـة ئـة الب وجـدت فأينمـا لـذلك بـھ، ـشعر و بنـا يحيط ًما ر

املدامل واملب غرا ا املوقع منة سة للمد ية البي رتطلبات   .ر

وأحــد مــة امل ساســية مــو مــن مــن ـ املد للبنــاء املناســب ــ غرا ا املوقــع اختيــار رفيعـد ر
املوقـــع ـــط و غرافيـــة ا املنطقـــة طبيعـــة اســـة د ـــا متطلبا ومـــن الـــسليم، التخطـــيط معـــاي ــم رأ ر

انيةبالتجمعـــات ميـــاهالـــس ـــا ف تتجمـــع ـــ ال املنخفـــضة املواقـــع اختيـــار وتجنـــب ، الطـــر قوشـــبكة
ــــا إل للوصــــو ــــود مج ــــ إ تحتــــاج ــــ ال جــــدا املرتفعــــة املواقــــع أو ، الــــسيو ــــا ف تجــــر أو لمطـــار ل ًي

نزالقـــــات ومنــــاطق ة ر الــــ ات يــــا وتجنــــب الــــشتاء، فــــصل ــــ الــــشديدة ودة بــــال ــــ روتتم
ف واملوقع ابية، املستوال السطح ذو املوقع و   .يضل

مـــــسافةوتـــــرتبط باعتمـــــاد املوقـــــع وتـــــنقص) 3-1(عالقـــــة قائمـــــة، ســـــة مد أقـــــرب عـــــن ـــــ م ركيلـــــو
ـــو ي أن ط ـــش و ـــف، الر ـــ املوقـــع ـــان إن املـــسافة ـــد وتز ـــضر ا ـــ املوقـــع ـــان إن ناملـــسافة

تنظــــيم ــــو ي أن فــــضل و ــــاتف، ال وخطــــوط ــــاء ر والك باملــــاء مخــــدوما ناملوقــــع أوً ســــكنيا ًاملوقــــع

خــارج بموقــع يقبــل وال التنظــيم داخــل املوقــع ــو ي أن ط ــش و أقــل، نحــو ــ ع ــا تجا أو اعيــا ُز نً ر ً ر
ـشاء إ املنـو املنطقـة اسـة د عـد املناسـب املوقـع باختيار يبادر أن املخطط ع جب و يالتنظيم، ر

ــا ف ســة لرمد ــش اســاتو بد املــدعم املناســب املوقــع يحــدد ثــم ، ــرشــمو املح املجتمــع إلقنــاع ھ
غرا ا للموقع ي العشوا ختيار فض تأكيد   ).2011،56حسونة،( رمع

ـــيوالبــد ل املختلفـــة، النقـــل بوســـائل إليـــھ الوصـــو ولة ســـ مراعـــاة ســـة املد موقـــع اختيـــار لعنـــد ر
ــ أك طــھعـددـستفيد ولة وســ العامـة ــدمات ا مــن املوقـع قــرب ومراعــاة الطـالب، مــن رممكــن

واملـاءبال الـص الـصرف شـبكة مثـل للمنطقـة التحتيـة ية ـاءب ر والبـد. )2018،448لـل،( والك
ركــة ا ـشيطة ـسة الرئ الـشوارع عـن عيـدا ــو ي أن أيـضا سـة املد موقـع اختيـار عنـد ـ يرا ًأن ن ً ر
وأن ، والــس س الــد حــوادث وتجنــب الطــالب ــ ك ل م الــال ــدوء ال لتــوف يج الــ عــن زلالبتعــاد

ــو والقمامـــةي النفايـــات مكبـــات أو ع املــصا عـــن الناتجـــة ه ومـــصاد التلــوث بات مـــس عـــن رعيـــدا
ً ن
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مكـــب مـــن ي يـــأ ـــاح الر اتجـــاه ـــو ي ال بحيـــث ـــاح الر حركـــة ومراعـــاة الغـــاز، أو الكيميائيـــة نواملـــواد
ة ع فتؤثر ات بالغا محمال أو زللنفايات

ً
،(الطالب ـو). 2005،71لالسبو ي أن يجـب نكمـا

ومحطـاتمب ات واملطـا ـة التجا والتجمعـات الـصناعية املواقـع عـن عيـدا يا بي منة س راملدا ر ر
ً ً

ــــا، وغ الــــضوضاء مثــــل ــــ البي التلــــوث ــــ إ يــــؤدي مــــا ــــل و ديديــــة ا الــــسكك وخطــــوط القطــــار
للمحافظـة الكثيفـة الـس وحركـة عة والـسر ـسية الرئ الطر عن عيدا س املدا بناء ستحسن قو ً

ر ً

سال نع وعامل ن وموظف ن ومعلم طالب من سة املد أفراد مرمة   . )2011،56،حسونة( وغ

وطاقــــات ات قــــد تنميــــة ــــ ــــساعد ــــ ال التعليميـــة املنظومــــة ــــان أر أحــــد ــــ املد ــــ املب عـــد رو ر
مــــع آمنــــة ســــية مد ئــــة ب ــــ ســــليم نمــــو لتحقيــــق املختلفــــة ــــة بو ال ــــشطة ســــة وملما رالطــــالب، ر

الفسيولو اجات ما و ت مع ناسب ي بما للطالب   ).2018،450لل،(الطبيجية

والبنـاء ، ـا و الطـالب نفـوس ـ نـة الطمأن يبعـث ما أك من شائية سة املد ية ب روتمثل
ـ و دوليـا، عليـھ ف املتعـا ي ـشا و ند ال البناء ملعاي يخضع الذي البناء و من ًاملد ر ر

نـا ن الرا ثالوقت ـوا وال الـزالز ملقاومـة مـصممة سـة املد يـة ب ـو ت بـأن دوليـة مطالـب رك لر ن
لـــھ مـــن البنـــاء وتـــصميم آمـــن، ـــ غ بنـــاء عـــد ـــ ند ال للكـــشف يخـــضع ال بنـــاء ـــل و ب، ـــر ووا
منـــــة واملنافـــــذ املناســـــبة، بـــــواب واختيـــــار واملخـــــارج املـــــداخل حيـــــث مـــــن بـــــھ خاصـــــة مواصـــــفات

الو وكذلك ماية ا ديديوحديد ا ن(ا ابز متطلبـات) رالد مـن لـھ ذلـك عـد و اج، لـألد ن راملتـ
منة سة للمد م الال رشاء   . ز

مثـــل للطـــالب الـــسالمة لتـــوف ـــا مراعا يجـــب ـــ ال مـــة امل ـــشائية مـــو مـــن العديـــد نـــاك رو
باإلضـــاف ، املطـــا وتـــوف ـــام بإح فـــر ا وإغـــالق آمـــن، ـــان م ـــ ـــاء ر الك ـــابالت بنـــاءوضـــع ـــ إ ة

واملحافظـة منـة جـواء لتـوف تفـاع، حيـث مـن الفنية املواصفات يطابق بما مة الال رسوار ز
عليمية شأة م ا بوصف ا واستقاللي سة املد حرم   .)2011،56حسونة،( محميةرع

ضـــاءة و يـــدة ا ـــة و ال مثـــل اســـية الد رات بـــا ية الـــ ط الـــشر تـــوف ر الـــضر رومـــن و يو
أن ـــــ ب ي كمـــــا عالقــــــاتييحتـــــواملناســـــبة، بنـــــاء ل ـــــس لالجتماعـــــات غـــــرف ـــــ ع ـــــ املد ـــــ راملب

ـــ مــة الال املواصـــفات تــوف ة ضـــر مــع ســـية، باملد ن ــ دا و والطـــالب ن املعلمــ ن بـــ زاجتماعيــة ر ر ور
ال شــ واختيـار ـاد ا أو املــدبب ثـاث مـن نــوع أي اختيـار عـن بتعــاد فيجـب ، ـ املد رثـاث
ـــــا م ر الظـــــا غطيـــــة و ية خـــــش أو حديديـــــة ايـــــات ـــــا توجـــــد ال ـــــ ال أو ايـــــا ز بـــــدو ـــــو ت ـــــ وال ن ن

حال صابة وقع من اللتخفيف ،( حدو   .)72 -2005،71لالسبو

ة .3 بو ال   :املتطلبات

حيـــثاتحتــاج مــن ــا، توافر مــن البـــد ــ ال ــة بو ال املتطلبــات مــن مجموعـــة ــ إ منــة ســة رملد
معــ وإعـــدادتحقيــق والــتعلم، للتعلـــيم واملحفــزة الداعمــة ســـية املد ئــة والب والــسالمة، ـــودة ا راي

اســـية الد املراحــل يف تـــص منــة ســـة املد تتطلــب كمــا املـــسئولية، وتحمــل بالثقـــة تتمتــع رأجيــال ر
مرحلـــة ـــل ل مناســـبة اســـية د بـــرامج عمـــل التـــا و ـــا، بي تـــداخل يحـــدث ال بحيـــث دقيقـــا يفا رتـــص

ً ً

اســـية، ـــرد الطـــالب أداء مـــدى وقيـــاس ، أخـــر ـــ إ اســـية د مرحلـــة مـــن لالنتقـــال الطـــالب ـــ ىوتج ر
ي البــد مـن و والعنـف، املعاملـة وسـوء ذى و ــوف ا عوامـل بعاد باسـ نفـسيا؛ مـستقرة أجـواء

ً

، ــ املد العنــف عــن واملعلومــات البيانــات وجمــع للــتعلم، الطــالب ــ وتحف ، جتمــا و روالنفــ
ا ثقافــة ــشر ـــو إ إضــافة ، ــ املح واملجتمــع ســرة مــع والــشراكة ي التعــاو والعمــل منــة ســة رملد
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ـــــــــــــــ ع بنـــــــــــــــاء م يف وتـــــــــــــــص الطـــــــــــــــالب وتحديـــــــــــــــد املـــــــــــــــستقبل، ـــــــــــــــ املتوقعـــــــــــــــة باملـــــــــــــــشكالت بـــــــــــــــؤ ًالت

م سيدأحمد،(سلوكيا ، او    ).598 -2019،597يامل

منــــة ســــة للمد ــــة بو ال املتطلبــــات ــــشمل ومعنرو ماديــــة حــــوافز وتـــــوفتقـــــديم للطــــالب، ــــة و
ـم ا آ عـن ـ التعب ـ ـق ا ـا لطال سـة املد وإتاحـة ن، املعاق للطالب مة الال ضية التعو زة رج ر ز
أداء م تقــو وتــوف ســة، املد داخــل يجابيــة الــسلوكيات يع ــ و ســية، املد ات املقــر عــض رــ ر ر

جميع الطالب جميع مع عدالة والتعامل حقيقيا، ما تقو التعليميـة،الطالب العمليـة جوانب
اتوتــــوف املقــــر وتناســــب م، ا ــــا م تنميــــة مــــن الطــــالب تمكــــن ــــ ال والوســــائل املعينــــات ــــة راملد ر ر

ن بــ الفرديــة ق الفــر ملراعـاة س التــد اتيجيات اســ ــ والتنـوع الطــالب، احتياجــات مــع سـية واملد ر ر
وتــــوافر بــــالطالب، املتعلقــــة البيانــــات ة ســــر ــــ ع ــــرص وا للطــــالب،الطــــالب، املتنوعــــة ــــشطة

طالب ل ات لقد املالئمة الفردية ة بو ال طط ا   ).465 -2018،464لل، (روإعداد

بحيــث ميــة، غايــة ــ أمــر ــة بو ال الناحيــة مــن اســية الد املراحــل يف تــص عمليــة عــد ركمــا
الد إجــراء مــن ن بــو ال وتمكــن مــستقلة، ــة و تر بــرامج اســية د مرحلــة ــل ل ــو ري مــةن الال زاســات ر

اســـية الد املراحــل ــ التــداخل إن حيــث نفــسيا، مـــستقرة أجــواء ــ الطلبــة أداء مــستو رلقيــاس
ً

ى
آمنـة ـ غ أجـواء وجـود عليـھ تـب ي العليا اسية الد املراحل مع الدنيا تطلـبللطلبـة،رساسية و

ة بو ال لو ا   ).2011،56حسونة،(املناسبةلإيجاد

ال املتطلبـات عتمـد مـنو متطلبـات تحقيـق ـ اسـية الد ـشطة ـ ع منـة سـة باملد ـة ربو ر
ــــــ وتن م وميــــــول م ــــــا واتجا م ومعلومــــــا م ف معــــــا تنميــــــة ــــــ ع عمــــــل ــــــا أل للطــــــالب، ــــــ رالتعلي

ـشطة خـالل ومـن ، جتما و ال والتوافق نفعا الن م ل وتحقق م، صيا
ادفـة ال ــة بو وال ــمالتعليميـة تــأثر و ومعلميـھ، مالئــھ مــع الطالـب ــا ف يتفاعـل ــ وال زواملنظمــة

ــة و تر ســائل و تكنولوجيــة وســائط ــ ع اســية الد ــرات ا تحتــو أن البــد لــذلك م؛ فــ ــؤثر وو ر ي
والطـــالب، ن املعلمـــ ن بـــ اجتماعيـــة عالقـــات بنـــاء ل ـــس بحيـــث الطـــالب، احتياجـــات ـــ تل حديثـــة

ــ الفــصل ــ الطــالب عــدد ـــفكثافــة حقــھ الطالــب يفقــد يحــث ــة، بو ال العمليــة ــ ســلبا م ًس

ـــــرة ا ـــــ تتـــــوفر أن يجـــــب لـــــذلك لتعليمـــــھ، جيـــــدة فرصـــــة ـــــ ع ـــــصو وا ي يجـــــا لالتفاعـــــل
املناسـب ـو ا يئـة و م ـ ـ ع واملحافظـة الطـالب، لراحة مة الال ية ال ط الشر زالصفية و

وال ا وإنا ا سع حيث من ا الد رللتحصيل يدةر ا ة   ).449 -2018،448لل،(و

ية .4 ال   :املتطلبات

ا ومقياســـــ املجتمــــع ة ـــــ مــــستو لرفـــــع واقتــــصادية مجديـــــة وســــيلة ســـــية املد ة الــــ ىعــــد ر
إحراز ع أشرفوا وقد الطالب، ة و ي أن ب ي الذي الناتج ذلك ي، ا ال ا نتاج نيتمثل

والعاطفيــة والعقليــة البدنيــة م ا قــد ــ ــرالكمــال الكث ــة ملواج ومــستعدين ن مطمئنــ ــشو ع نو
م حيا ة مس ية ال املشكالت   .من

ــسة الرئ ـداف مــن املختلفـة التعليميــة املراحـل ــ للطـالب ية الــ اليـة ا مراقبــة عـد و
القائـــــل املثـــــل منطلـــــق مـــــن ســـــة الـــــسليم"رللمد ـــــسم ا ـــــ الـــــسليم ـــــ"العقـــــل العل فالتحـــــصيل ،

مر الطالب ات خـاللزوإنجا من للطالب الص الوضع عة متا تم و م، ل ية ال الة با تبطان
مــــشكالت أو أمــــراض مــــن م يــــصي قــــد ومــــا م وتطــــو م نمــــو ومعــــدالت م ــــ مــــستو رقيــــاس ى

ئات للب م عرض و والتطو النمو ذا يجة ن ؛(املختلفةرية عطار ي،   ).2010،25يالدبا
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أن ع منة سة املد وم مف يقتصر ـوروال ت أن بـل فقـط، العنـف من خالية سة املد و نت رن
للطفولـة املتحـدة مـم منظمـة لـھ ـت توج مـا وذلـك ـا املعدية مراض شار ان ضد يا ًآمنة

ـسيف( ـا) اليون م والوقايـة مـراض افحـة مل كيـة مر  The US Centers for Diseaseواملراكـز
Control and Prevention (CDC) ا العامليــةومنظمــة ة  World Health Organizationلــ

(WHO) والتعلـيم ة الـ ات ا و ملـساعدة آمنـة سية مد عمليات حو وثيقة بوضع قامت ن رح زر ل
فرصـــة وتـــوف يبـــوال، مـــرض تفـــ ب ـــس أغلقـــت ـــ ال س املـــدا فـــتح إلعـــادة قيـــا إفر غـــرب رـــ

نـضمام خـالل مـن مـراض ـشار ان افحة م للمساعدة وتقاسـمللطالب سـة املد ـشطة أ ـ رإ
م وعـائال م أصـدقا مـع ن آمنـ البقـاء عـن علمـوه  The United Nations Children’s Fund)مـا

UNICEF, 2015, 3).  

ــــــ أساســـــية جوانـــــب ثالثــــــة منـــــة ســـــة للمد ية الــــــ املتطلبـــــات الطالــــــب: روتتـــــضمن ة ـــــ
ثــم ـة، العا أو املــرض مــن البـدن ــزة أج خلــو ـا قــصد و ـسمية تنميــةا ــ ع و العقليـة ة الــ

النفـــسية ة الـــ ا ـــ وأخ والتخيـــل، اك د و ـــ التفك عمليـــات للقيـــام للطالـــب العقليـــة ات ًالقـــد ر ر
املجتمع ومع نفسھ مع السليم التكيف ع الفرد ة قد ع   ).2018،455لل،(املحيطرو

ية الــ ـدمات ا تقــدم أن سـة املد ــ ع يجـب ية الــ املتطلبـات عطيــة،(التاليـة رولتحقيـق
2004،175:(  

الوقائيــــــة -أ  ــــــدامات والنظافــــــة،: ا والتطعيمــــــات الــــــشامل ي الــــــدو ــــــ الط الكــــــشف ــــــ روتتمثــــــل
يمكــن ــ ال سـات املما مــن الطالــب تقـي أن يمكــن ــ ال واملعلومـات شــاد و التوجيــھ روتقـديم ر

تھ ب تضر   .أن
العالجية -ب  دمات ا: ا يؤد ال الطبية دمات ا مـة،وتتمثل الال ـة دو وصرف ب زالطب

تقـــدم ـــ وال الـــشاملة العيـــادات ـــق طر عـــن الطـــالب ميـــع طبيـــة خـــدمات تقـــديم يـــتم حيـــث
عيـادات خـالل مـن ـة دو طبيـة فحـوص إجـراء بجانـب التخصـصات، مـن العديـد ا رخدما
ـــتم و س باملـــدا قـــة امل الـــصيدليات ـــق طر عـــن مجانـــا العـــالج تقـــديم ـــتم و ، الـــص ن رالتـــأم

ً

ذلك نظ سوم أي من الطالب  .رإعفاء
يلية -ج  التأ دمات الطبيـة: ا واملعينـات ـضية التعو زة بـاألج ن املعـاق الطـالب ـد تز ووتتمثل

ب مد ق فر دمات ا ذه قوم و ا إل حاجة م  .رملن
النفــ -د  شــاد لــھ: رخــدمات يتعرضــو قــد مــا اء إ للطــالب النفــ شــاد تقــديم ــ نوتتمثــل ز ر

ــــدفمـــ ن املــــد ن النفــــسي اء بــــا س املــــدا ـــد تز خــــالل مــــن وذلــــك نفــــسية، مــــشكالت رن ر و
ـــــ ع التغلـــــب ـــــ م ومـــــساعد ن املعـــــاق وخاصـــــة الطـــــالب دعـــــم ـــــادة لز نفـــــسية عايـــــة رتقــــديم

م ومجتمع م أنفس مع التوافق من مناسب مستو وتحقيق م وإعاقا م  .ىمشكال

امل ا تقــــدم ــــ ال ية الــــ ــــدمات ا ضــــمن ئــــةومــــن الطا ــــاالت ا ــــ ية الــــ الرعايــــة ســــة رد ر
خطــر لتقليــل ــال ا ــ إســعافھ يــتم طالــب ألي ئــة الطا صــابات حــاالت ــ وليــة ســعافات رو
ة ضـر ذلـك تطلـب و مـر؛ ـ و وإبـالغ العـالج إلتمـام شفى مس أقرب إ ا فو ينقل ثم ورصابة، ًر

ــ ـــ وليــة لإلســعافات خاصــة ية ــ غرفــة وصـــندوتــوف ــ ط ر ســر ــ ع تحتــو ســة مد قل ي ر
ة الدو ان ال قبل من الطالب ع للكشف ستخدم و أولية،   .رإسعافات
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تمثــل و منــة، ســية املد ئــة الب تحقيــق ــ ــسة ئ وأداة فعالــة وســيلة الــص التثقيــف عــد رو ر
الال ات ـا وامل ف باملعـا م وإمــداد الطـالب مـع الـص والتواصــل النـ تقـديم ـ رذلـك ــر لتب زمـة

مـــن التقليـــل أو املـــرض مـــن والوقايـــة ة الـــ مـــستو فـــع التـــا و ة الـــسو ية الـــ ىالــسلوكيات ر
لنقـــل مــو أوليـــاء مــع ســـة املد عــاو خــالل مـــن ذلــك يـــتم أن مكــن و ـــان؛ م قــدر رمــضاعفاتھ ر ن
نـــــدوات عقـــــد ية الـــــ املؤســــسة مـــــع ســـــة املد عـــــاو و ــــت، الب ـــــ إ ية الـــــ والتوعيـــــة رالثقافــــة ن

ي التعليميــــةــــ الوســــائل بأحــــدث ض معــــا وتنظــــيم الــــص للتثقيــــف خاصــــة ــــان ــــشكيل و رة
والطـــــوار ــــوادث ا ـــــة مواج كيفيــــة الطــــالب علـــــيم و ية، الــــ بالثقافـــــة اصــــة ا ئالتوضــــيحية

واملجتمـع؛ ـت الب ـ إ ا نقل وع عمليا ا تطبيق ع فيعملوا ولية سعافات ومبادئ ًاملرضية،

ـــق طر عــن ذلــك ــتم ةو الـــصغ ــشرات وال يــضاح ولوحــات ـــائط ا ومجــالت ســية املد رذاعــة
صية ال واملحادثات والندوات ؛(واملحاضرات عطار ي،   ).  29-2010،27يالدبا

ية الـــ املتطلبـــات تحقيــق وســـائل ـــم أ مــن العنـــف مـــن خاليــة ســـية مد ئـــة ب تــوف عـــد ركمــا
ـــ ع ـــ املد العنـــف يـــؤثر حيـــث منـــة، ســـة رباملد تـــبر ي ممـــا آمـــن، ـــ غ جعلـــھ و ـــ املد راملنـــاخ

ــو ت أن يجـب ولـذلك سـية، املد ئـة الب داخـل الــسلوكية نحرافـات و الـصراعات مـن ـ كث نعليـھ ر
دو املعتدلـة اء و ــار ف تبــادل فيــھ يـتم آمنــا انــا م سـة ناملد ر ر

ً ن،(خــوفً ــذا). 2007،35حــس
الع شار الن السلبية ات التأث إ ـباإلضافة ك ال ا إعاق حيث من ة بو ال العملية س ع نف

خر سية املد شطة و س التد عملية للقيام ن املعلم ود ج وإعاقة التعلم، عملية ىع ر   .ر

إيقـــاع قبـــل ن املخـــالف الطـــالب ســـلوك لتعـــديل والعالجيـــة الوقائيـــة ســـاليب اســـتخدام جـــب و
وال والتعـــاو الـــضبط، مجـــالس وعقـــد ـــة ـــنالعقو إ ـــدف ـــ ال املجتمعيـــة املؤســـسات مـــع ـــسيق ت

جتماعيــــــــة و خالقيــــــــة و يــــــــة الدي القــــــــيم يئــــــــات. غــــــــرس ال مختلــــــــف نفار اســــــــ ر الــــــــضر يفمــــــــن و
ســــــة واملد ســــــرة وخــــــصوصا رة، الظــــــا ــــــذه وعــــــالج ــــــة مواج ــــــ ك ــــــشا ل املعنيــــــة رواملؤســــــسات ًر

ســـــرة توعيــــــة ـــــ ذلـــــك وتمثــــــل عـــــالم، ســــــائل و يـــــة الدي بــــــووواملؤســـــسات ال ـــــا دو ميــــــة يبأ ر
واملالعب فنية توف حيث من سية املد ئة بالب تمام و جتماعية، شئة الت ا رومسئوليا

ــــدائق والعنــــف...وا ــــب التخر أعمــــال ــــ ع عة مــــ ــــ غ للــــتعلم ة صــــا ئــــة ب ــــو ت ــــ ح ، ــــ نإ
ن؛( وآخر   .)2008،173وحسان،

ا ـــ ــــا دو ســــة املد ة إدا س تمــــا أن جـــب رو ر ر ســــةر املد ــــ آمــــن صــــ منـــاخ تحقيــــق ــــ ع رلعمــــل
أمثلـــة ومـــن ســـة، املد وخـــارج داخـــل ية الـــ والعـــادات الـــسلوكيات الطـــالب وإكـــساب ـــا، رومرافق
ـــــ ال ـــــاالت ا ـــــ و ي، الـــــدو والتطعـــــيم للطـــــالب ـــــسدية ا ية الـــــ الـــــسالمة مـــــن التأكـــــد رذلـــــك

للتأكيــــد يجابيــــة ية الـــ بالعــــادات الطــــالب وتوعيـــة ذلــــك، ــــا،ـــستد لتالف والــــسلبية ـــا عل
العـــادات الطـــالب وإكـــساب ســـة املد ـــ يا ـــ منـــة والت واملـــأ غذيـــة تقـــديم عـــة متا روكـــذلك ً

بيــــع ـــان م وخاصـــة املراقبـــة ــــ إ ســـة املد مرافـــق افـــة تخــــضع أن يجـــب كمـــا الـــسليمة، رالغذائيـــة
ــا ونظاف ية الـ الوحـدات ســالمة مـن والتأكـد املــاء، وخزانـات والت تمنــعاملـأ أسـباب يوجـد وال

وإيجـاد بجديـة ـا مع والتعامـل ا اسـ د مـن البـد أسـباب وجـود حالـة ـ و ا، استخدام من رالطالب
ــان امل ــ القمامــة ــات حاو وضــع مــن والتأكــد جميعــا، للطــالب النفــ مــان تــوفر ــ ال لــو ًا ل

املستمرة ان امل ونظافة   .املناسب

املــشارك ســة املد ة إدا ــ ع يجــب ركمــا تــوفر ــ ع العمــل ــ املح املجتمــع ومؤســسات أفــراد مــع ة
إطفـاء ـزة وأج أدوات وتوف ، الطوار ومخارج ة و ال ية ال ف الظر وذات النظيفة ئاملرافق و
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للطــالب، املـؤذي ـ غ ثـاث و ن املناسـب يـد والت التدفئـة تـوف وكـذلك ا، حـدو حالـة ـ رائـق ا
ا ـــــــــ املب ـــــــــة ز وجا صـــــــــيانة عـــــــــة لومتا ـــــــــش ـــــــــ للمب راســـــــــة وا املراقبـــــــــة وتـــــــــوف ـــــــــل ك ـــــــــ رملد

،(دائم   ).2005لالسبو

شــأنھ مـن مـا ـل ب القيـام ـ سـة املد ة إدا مــع املجتمعيـة الـشراكة أطـراف م ـس أن يجـب ركمـا ر
الــسامة ـا ا وأف ــا أنواع اخـتالف ــ ع عات الـشا ـة ومواج ن ايــذا وعـدم الطــالب كرامـة ام ـ راح

والــــ الــــشعوذة لومعتقــــدات شــــ بــــأي العنــــف اســــتخدام ــــ وتال ، املتطرفــــة يــــة الدي ــــار ف و ر
ـــذا مـــن أحـــداث أي ـــة ومواج ، للطـــالب ن املعلمـــ قبـــل مـــن أم م لبعـــض الطـــالب قبـــل مـــن ســـواء
، ســــة املد داخــــل والــــسالمة مــــن تــــضمن ــــ ال جــــراءات ــــل ضــــع و وحنكــــة، حــــزم ــــل ب رالنــــوع و

وال العدالـــة ـــسوده ح مـــر نفـــ منـــاخ كتئـــابوتـــوف و النفـــسية بالوحـــدة الـــشعو ـــ لتال ررفـــق
جتما و العام د،(والقلق   ).2008مجا

جتماعية .5   :املتطلبات

ــــد تز أجـــل مـــن املـــصممة ـــزة ج و جتماعيـــة ـــدمات ا ـــ ع جتماعيـــة املتطلبـــات وعتمـــد
يمكــــــ بمـــــــا جتماعيــــــة و ـــــــصية ال العالقــــــة لتـــــــدعيم باملــــــساعدات ماعـــــــات وا مـــــــنفــــــراد م

م ومجتمعا م حاجا وتوافق ام با م حيا مستو ر لتطو م ا ىقد  . ر

ــا آثا مــن ــد وا جتماعيـة املــشكالت عــالج منــة سـة للمد جتماعيــة املتطلبــات روتتـضمن ر
تحقيــق مــن تمكــن ــ ال املنظمـة ن والقــوان والتــداب جــراءات مـن ــسياج واملحــاط ــا م والوقايـة

الرعاية والفـصل،وظائف سـة املد داخـل ن متـ اجتمـا منـاخ تـوف خالل من وذلك رجتماعية
مـــــع م وتـــــوافق الطـــــالب نمـــــو مـــــساعدة ـــــ ع للعمـــــل الطـــــالب وأســـــر ســـــة املد ن بـــــ العالقـــــة ـــــادة رو ز

السميع،(املجتمع   ). 2017،94عبد

جتماعيـــة املتطلبـــات تتـــضمن جتمـــاكمـــا ي خـــصا ن بـــ التواصـــل ة ضـــر ورأيـــضا وأوليـــاءً
الطالـب مشكالت ملناقشة ة دو اجتماعات وعقد ، تمي دو الطالب افة مع والتعامل ، رمو نر
ن العـــــامل ومحاســـــبة الطــــالب، مـــــع البدنيــــة ـــــة العقو اســــتخدام وتجنـــــب ومجتمعــــھ، ســـــتھ مد رمــــع

ســــــة الــــــةعنــــــدرباملد ا عــــــة ومتا م، لــــــد يجابيــــــة للــــــسلوكيات ســــــة املد ــــــز عز و ــــــم، ل رســــــاءة
وأفـــراد ســـرة لتثقيـــف عمـــل ش و نـــدوات وتنظـــيم ام، بـــاح ـــم مع والتعامـــل ـــم، ل ورجتماعيـــة

مع التعامل بكيفية   .)465 -2018،464لل،( الطالباملجتمع

شـك والفــصووال س املـدا داخــل الـسليم جتمـا ــو ا يئـة و مـة الال ــدمات ا تقـديم لأن ر ز
أســ ن ــ و س املــدا ــذه ن بــ العالقــات ــروإقامــة ع ــساعد ســر و ن املعلمــ ن بــ وكــذلك الطــالب ر

خــــــالل مــــــن وذلــــــك للطــــــالب جتماعيــــــة املتطلبــــــات ر وتطــــــو وتــــــوف ، جتمــــــا والتكيــــــف النمــــــو
وذلـك واملعـسكرات والـرحالت ا والر جتما شاط ال انية م افية اعتمادات تخصيص

تنفيــــذ مــــن لتــــتمكن جتماعيـــــة دمــــة ا عات مــــشر ــــل عايــــةولتمو ــــ ـــــا لـــــل،(الطــــالبربرامج
2018،453.(  

وأن ســـــــة، املد تجــــــاه اجبـــــــات و مــــــسئوليات أمامــــــھ أن ك يـــــــد أن املجتمــــــع ـــــــ ع يجــــــب رولــــــذلك ور
ـــــساندوا أن م وعلـــــ املجتمـــــع دمـــــة ـــــ وإنمـــــا والتعلـــــيم بيـــــة ال ة ا لـــــو فقـــــط ـــــست ل ســـــة راملد زر

املجتمــــع عـــاتق ـــ ع قـــع و ــــة، بو ال طـــط ا إنجـــاح ـــ ن الطــــالباملـــسئول م أبنـــا توعيـــة ـــ املح
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ـ وع ـا عل املحافظـة م وعلـ ي الثـا م بيـ ـ سة املد وأن م، نفوس باملسئولية س ا روغرس
أمـــو أوليــاء مـــع اللقــاءات تكثيــف ـــ ــسية التد يئـــة ال دو جانــب ــ إ افـــة، ــا ا وممتل ــا رمرافق رر

وتفعيــ ، ــ املح املجتمــع مــع ي ــشار ال الــدو وإيجــاد املجتمــعرالطــالب ن بــ افــة تــصال قنــوات ل
ا، قــــضايا ــــ ب و ــــ املح املجتمــــع ــــا ع ــــ ير ســــة مد وجــــود ــــ إ حتمــــا ســــيؤدي ممــــا ســــة، رواملد ًر

مجتمعيا آمنة سة مد توف بفاعلية م س ًو   ).2011،57حسونة،( ر

ة .6 دا   :راملتطلبات

و نظمـة تطبيـق ـ ع ـا إدا منـة سـة املد عمل يقتصر رًال فقـط،ر ـة دا وانـب با رتمـام
ربل والتطـو يح الـ م التقو ع العمل مع ا عل ك وال الفنية وانب با تمام شمل ا إ

وتنميتھ امال، ومت يحا نموا الفرد نمو يحقق بما ا جميع التعليمية العملية لعناصر املستمر
ً ً ً

فيھ ش ع الذي املجتمع   .إطار

وا التخطـــــيط عـــــد ـــــو ـــــة النا ة دا أدوار ـــــم أ مـــــن م والتقـــــو عـــــة واملتا ـــــسيق والت رلتنظـــــيم
أو منـــھ ـــذف ا احتمـــاالت وضـــع مـــع عـــام ـــ م برنـــامج برســـم ـــ مع فـــالتخطيط منـــة، ســـة زاملد ر
ن ـــو وت ـــا احتياجا وكـــذلك ـــا، وتقنيا ـــا وأثا ـــا ومرافق ســـة املد انـــات إم ومعرفـــة إليـــھ رضـــافة

ــ ال املتعــددة ـان عمــالال ــع تو بــالتنظيم ــ ع و املختلفــة، ــشطة ــ ع شــراف ــا زينــاط
ــسيق الت ـ ع و أعمـال، مـن م إلـ أسـند مــا إلنجـاز الـصالحيات م وإعطـا ن، العـامل ـ ع املختلفـة
تحقيــق يمكــن وال ســة، املد ــ ــشاط ال أوجــھ مختلــف ن بــ ام ــ تحقيــق ســية املد ة دا رــ ر ر

تحد لم ما سيق سـيةالت املد ة دا ـ التوجيـھ أمـا دقـة، ـل ب عمال ع وتو شاط ال داف أ رد ر ز
تحقيــــــق ــــــ م مــــــساعد أجــــــل مــــــن ســــــة املد ــــــ ن العــــــامل ن ــــــ دا و ن بــــــاملعلم تــــــصال ــــــ رفيع ر
مـا تنفيـذ ـ ع شـراف ا فيقصد عة املتا أما ا، أجل من سة املد ت ش أ ال ة بو ال رداف

والت التخطيط ـا،تم ل ـة دا عمـال أو ـشطة و اسـة بالد يتعلـق مـا ذلك شمل و لھ، رنظيم ر
فــــشلت، أو ـــة بو ال ـــداف تحقيــــق ـــ ـــت ن ســـية املد ة دا انــــت إن فيحـــدد م التقـــو رأمـــا ر
ســــة املد تقدمــــھ مـــا مــــدى ملعرفـــة ســــة واملد املجتمـــع ن بــــ العالقــــة م تقـــو خــــالل مـــن ذلــــك ـــر ظ رو ر

ومـا خدمات من دواتللمجتمع و ات ـ التج خطـة م وتقـو ـا، ل مـساعدات مـن املجتمـع يقدمـھ
س، التـد نـة م ـ ع م إقبـال ومدى ن املعلم أدوار م وتقو التعليمية، العملية س ال سية راملد ِر

ّ ُ

تقــــــدم مـــــدى م وتقـــــو وتنفيــــــذه، وتنظيمـــــھ ومحتـــــواه دافــــــھ أ حيـــــث مـــــن ــــــ ا الد املـــــن م روتقـــــو
ا م من سب اك وما اتالطالب، واتجا وقيم   .)2011،58حسونة،( رات

علـــــيم عمليـــــة أن ـــــ ع تأكيـــــدا ي تـــــأ املجتمعيـــــة الـــــشراكة أن ـــــستخلص ســـــبق مـــــا خـــــالل ًومــــن

عـد ال ـ وال ـم ل منـة التعليميـة ئـة الب توف خالل من للمستقبل م وإعداد م شئ وت الطالب
أ ب ي كة مش مسئولية ا ولك ا، وحد سة املد ع رحكرا سـرً مثـل عديـدة أطراف ا تتحمل ن

الـــشعبية واملجـــالس ليـــة معيـــات وا الـــسياسية حـــزاب و ن واملعلمـــ بـــاء و منـــاء ومجـــالس
ي املـد املجتمــع مؤسـسات مــن ـا وغ عالميــة واملؤسـسات أنــھ. واملحليـة ـ ع التأكيــد يجـب كمــا

وم ــم م دو املجتمــع يئــات و ومؤســسات ألفــراد أن ــ مع س العمليــةرلــ ن وتحــس دعــم ــ ي رحــو
أن ـــة، الالمركز ـــات توج ـــم أ مـــن ـــا و مـــن انطالقـــا ســـة املد مـــع الـــشراكة خـــالل مـــن التعليميـــة

ً
ر

إذ ـشيطي، والت ي والرقـا ـشر وال التوجي ا ودو السيادية ا مسئولي من الدولة عفي رذلك
ومؤســـــــسا ـــــــاص ا للقطـــــــاع ـــــــو و الـــــــسيادية ـــــــا ا أدو ســـــــة مما ـــــــا نمنـــــــوط ر ـــــــر املح املجتمـــــــع ت

ـ إ ايـة ال ـ يـؤدي ممـا املجتمعيـة الـشراكة أطـراف ن ب الدقيق التواز تحقيق دف م نمشارك
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ـ ع للوقـوف ـا ا البحـث ـس مـا ـو و مـصر، ـ منـة سة املد متطلبات تحقيق ام رس
زء ا تحقيقھ ومدى جة منھرد   .التا

ونتائ ي امليدا طار   :جھإجراءات

أوال
ً

ي:  امليدا طار داف   أ

ـــــــــدف املجتمعيــــة الــــشراكة ام إســـــ مــــدى عــــن الكـــــشف ــــ إ ــــا ا للبحـــــث ي امليــــدا طــــار
وكذا مصر؛ منة سة املد متطلبات اسـةرتحقيق الد عينـة نظر ات وج اختالف ع رالتعرف

منة سة املد متطلبات تحقيق املجتمعية الشراكة ام إس رحو النـوعل ات ـ ملتغ وفقا ًمصر

سة املد وموقع   .روالوظيفة

اسة: ًثانيا الد   :رمن

لطبيعــة ملالءمتــھ وذلــك ، املــس الوصــفي املــن ــ ع دافــھ أ تحقيــق ــ ــا ا البحــث اعتمــد
  .البحث

ثالثا
ً

اسةأداة:  ا(رالد وتقني ا   ):وصف

 اسة الد أداة   :روصف

كـــــأداةاعتمــــد بانة ســـــ ـــــ ع ـــــا ا اســـــة،البحـــــث الد بيانـــــات ـــــرميــــع بانة ســـــ ونـــــت وت
مـــــن ائيـــــة ال ا ـــــ) 68(رصـــــو ـــــسة ئ محـــــاو ســـــتة ـــــ ع مقـــــسمة ة رعبـــــا عية: رر ـــــشر ال املتطلبـــــات

جتماعيــــــــــة، واملتطلبــــــــــات ية، الــــــــــ واملتطلبــــــــــات ــــــــــة، بو ال واملتطلبــــــــــات يــــــــــة، البي واملتطلبــــــــــات
ة دا   .رواملتطلبات

 اسة الد أداة ن   :رتقن

ب -1 س   :انةصدق

ر  .أ  الظا   :يالصدق

باســـــــــــــــــتخداموقـــــــــــــــــد البدايـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ بانة ســـــــــــــــــ صـــــــــــــــــدق حـــــــــــــــــساب رتـــــــــــــــــم الظـــــــــــــــــا   يالـــــــــــــــــصدق
 Face Validityن املحكمـــ مــن مجموعــة ــ ع ا عرضـــ خــالل ةمــن ــ وا ختــصاص إلبـــداءيذو

اســـة، الد ملوضــوع الفقــرات مالءمــة مــدى حيــث مــن ــا وفقرا بانة ســ حــو م ومالحظــا ــم ا رآ لر
الكــــش ــــ ا عــــنوصــــدق فقــــرةاملعلومــــاتف ــــل تــــرابط حيــــث مــــن وكــــذلك اســــة، للد دفة راملــــس

أو الفقــــرات بتعــــديل وذلــــك ا؛ صــــياغ وســــالمة الفقــــرة وضــــوح ومــــدى تحتــــھ، تنــــدرج ــــ ال ربــــاملحو
تـــدرج ـــ النظـــر ـــ إ باإلضـــافة فقـــرات، مـــن مناســـبا نـــھ ير مـــا إضـــافة أو ـــا م املناســـب ـــ غ ًحـــذف و

ا يراه مما ذلك وغ بانة، مناسباس  .ًاء

ي  .ب  الذا   :الصدق

ملعامـــل ــ بي ال ــذر ا حـــساب باســتخدام ي الــذا الـــصدق حــساب ســـو(يمكــن ب تبــاط نا ،)ر
التا دو با كما ي الذا الصدق جة د انت لو   :ر
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  )1(لجدو

ا ومجموع بانة س محاو ن ب سو ب تباط ا ملعامل بي ال ذر ا ريو ن   )1022=ن(ر

  راملحو
عدد

 راتالعبا
معامل

سو ب تباط نا   ر
بي ال ذر ا

سو ب تباط ا نمعامل   ر
جة رد

  الصدق

 مرتفعة 965. **931.  9  لو

ي  مرتفعة 960. **922.  11  الثا

 مرتفعة  985. **971.  14 الثالث

ع  مرتفعة 987. **974.  17  الرا

امس   مرتفعة 981. **963.  10  ا

 مرتفعة 962. **925.  7  السادس

م الحظ دوو ا ل) 1(لن ليـة ال جـة الد ن بـ إحـصائيا دال تباط ا روجود جـةلًر الد ن ـ و رمحـاو ر
ليـــة عنـــدال بانة ـــدل)0.01(ىمـــستولالســـ و بانة لالســـ الـــداخ ـــساق تفـــاع ا يؤكـــد مـــا ـــو و ر،

الصدق من عالية جة بد سم ت بانة س أن لقياسھ،رع وضعت ما لقياس ة صا ا   . وأ

بانة -2 س   :ثبات

حــساب النـــصفية، ثبــاتيمكــن والتجزئــة نبــاخ كر ألفــا معامــل ــ ق طر باســتخدام بانة وســ
التا دو ا خالل من ذلك ت   :لو

  ) 2(لجدو

بانةمعامالتيو لالس والتجزئةالثبات نباخ كر ألفا معامل ق طر وباستخدام
  )1022=ن(النصفية

ال   نصفيةالتجزئة

بانة   العدد  س
ألفا معامل

نباخ ن  وكر ب رتباط
نصفي

بانة   س

عد الثبات معامل
يح   Guttmanالت

 989.  979. 980.  9 لو
ي  966.  935. 974.  11  الثا
  852. 847. 983.  14  الثالث
ع  872. 884. 961.  17 الرا

امس  967. 938. 969.  10 ا
 963. 933. 981.  7 السادس

إجما
بانة  س

68 .993  .975 .986  
ـــــدومـــــنيتـــــ بلغـــــت) 2(لا قـــــد بانة ســـــ لثبـــــات نبـــــاخ كر ألفـــــا معامـــــل قيمـــــة ) 993.(وأن

جاءت بانة لالس الفرعية للمحاو الثبات معامل قيمة جاءت كما كمـا) 975.(رمرتفعة، مرتفعـة،
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يح التـــ عــــد الثبــــات معامـــل قيمــــة الثبــــات) Guttman) .986 لبلغـــت ــــ إ ـــش ممــــا مرتفعـــة
لال بانة،لاملقبو ذلكس يفيد أن مكن  :و

لقياسھ - وضعت فيما بانة س   .صالحية

ال - النتائج ثبات انية مؤشراإم ذلك و ي وقد الية، ا اسة الد ا ع سفر أن ًيمكن ن ر
ا نتائج لتعميم   .ًجيدا

انية - مصرإم منة سة املد متطلبات تحقيق املجتمعية الشراكة ام  .رإس

عا ًا الد: ر  راسةعينة

اصـة ا بانة ســ تطبيــق منــةتـم ســة املد متطلبـات تحقيــق ــ املجتمعيـة الــشراكة ام ربإســ
مـــــصر بلغـــــتـــــ عينـــــة ـــــ بـــــبعض) 1022(ع ن جتمـــــاعي ن خـــــصائي و ن واملعلمـــــ ن املـــــدير مـــــن

بمــصر ــة والثانو عداديــة س النــوعراملــدا ات ــ متغ ــو(وفــق ــ–رذ الوظيفــة)أن -معلــم-مــدير(،
اجتماأخص ي سة)ا املد موقع حضر(ر، ف، التالية)ر داو ا ا تو كما   :ل،

  )3(لجدو

حسب العينة أفراد ع تو   )النوع(زيو

ة  التكرار  النوع املئو سبة   ال

و رذ  544 %53.2 

 46.8% 478 أن

 100% 1022 املجموع

ـــــدو ا مــــن النـــــو) 3(ليتــــ ــــ متغ حـــــسب العينــــة إجمـــــا مــــن ـــــسبة ــــ أع ـــــسبةأن ــــ ع
، و برالذ ت ال ع سب ال بلغت حيث ناث، سبة  ).46.8%(،)53.2%(ثم

  )4(لجدو

حسب العينة أفراد ع تو   )الوظيفة(زيو

ة  التكرار  الوظيفة املئو سبة   ال

 10.7% 109 مدير

 77.1% 788 معلم

اجتما ي  12.2% 125 أخصا

 100% 1022 املجموع
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ـــدو ا مـــن ـــسبةأن) 4(ليتــ ـــ الوظيفـــة ـــ متغ حــسب العينـــة إجمـــا مـــن ــسبة ـــ أع
ـــسبةمعلـــم، اجتمـــاثـــم ي ـــأخـــصا ع ـــسب ال بلغـــت حيـــث مـــدير، ـــسبة ة ـــ خ املرتبـــة ـــ و ،

ب ت  ).10.7%(،)12.2%(،)77.1%(ال

  )5(لجدو

حسب العينة أفراد ع تو سة(زيو املد   )رموقع

سة املد ة  التكرار  رموقع املئو سبة   ال

ف  62.2% 636 ر

 37.8% 386 حضر

 100% 1022 املجموع

ــدو   ا مــن ســة) 5(ليتـ املد موقــع ــ متغ حــسب العينــة إجمــا مــن ــسبة ــ أع رأن
ف سبة،رسبة بحضرثم ت ال ع سب ال بلغت حيث ،)%62.2(،)%37.8(. 

حصائية: ًخامسا ة املعا   أساليب

وتجميع بانة ســـ تطبيــــق ــــاعـــد بيانا ــــة وملعا ات التكـــرا ــــصر جـــداو ــــ ــــا غ تفر تـــم رــــا، ل
حـصائية ـزم ا برنـامج خـالل مـن SPSS (Statistical Package for Social Sciences(ًإحـصائيا

ــــــ ال حــــــصائية ســــــاليب مـــــن مجموعــــــة الباحــــــث اســــــتخدم وقـــــد ن؛ والعــــــشر ي الثــــــا وصـــــدار
الوصـــفي التحليـــل عمليـــة القيـــام دف ــــــس و بانة، ســـ ات لعبـــا ســـتدال تبـــاط: رو ا رمعامـــل

و نبــاخ، كر ألفـــا ومعامــل ، ســو وب يحن التــ عــد الثبـــات ـــGuttmanمعامــل ــة املئو ـــسب وال ،
ن مـستقلت ن تـ لعي التـاء واختبـار ات، التكـرا واختبــار)t – test Independent Simple(رحـساب ،

تجاه أحادي التباين و)OneWay ANOVA(تحليل البعديةLSDاختبار، الثنائية نات   .رللمقا

بانة س يح   :ت

ســتجابة ة(عطـى ـ جــة) كب سـتجابة)3(رالد و جــة) متوســطة(، الد ســتجابة)2(رعطـي و ،
جــةعطــي) ضــعيفة( ــا،)1(رالد وجمع اســتجابة ــل ل املقابــل التكــرار ــ جات الــد ــذه ــضرب و ر،

العينـــ أفـــراد إجمـــا ـــ ع ا بــــوقـــسم ـــس مـــا عطـــي املـــر(ة، ن)الوســـط الـــو عـــن ـــ ع الـــذي ز،
ي كما حدة ع ة عبا ل ل س   :رال

  

ة × 3( كب متوسطة × 2) + (تكرار ضعيفة × 1) + (تكرار الرقمــي )تكرار التقــدير
ل ةل   =رعبا

العينة أفراد  عدد
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اســة الد عينــة لــدى ام ســ مــستو تحــدد روقــد ــ(ى الف طــو ـــالتقــدير خالل مــن يمكــن ــ ال ة
ضـــعيفا أم متوســـطا، أم ا، ــ كب ونـــھ حيـــث مـــن ام ســـ ـــ ع كــم ًا ً العالقـــة) ً خـــالل التاليـــةمـــن

اظم؛(  ):1986،96جابر،

  1  - ن
ام س   =مدى

  ن

ـــــش ـــــساو) ن(حيـــــث و ســــــتجابات عـــــدد ــــــ ومــــــدى) 3(يإ مـــــستو التــــــا ـــــدو ا ــــــ و ىو ل
الد عينة لدى ام بانةس س استجابات من استجابة ل ل  :راسة

  )6(لجدو
اسة الد عينة لدى ام س مدى   ريو

ام س   املدى  مدى

با1.66أي) 0.66 + 1(وح1من ضعيفة تقر
ً

 
با2.33أي) 0.66 + 1.67(وح1.67من متوسطة تقر

ً
 

ة با3أي) 0.66 + 2.34(وح2.34من كب تقر
ً

 

طار انتائج وتفس ي  :امليدا

ان  - أ و متوســط حيـث مـن بانة ســ محـاو ـب ت ب اصــة ا النتـائج ومناقـشة زعـرض ر
عليھ ام س سبة و محو ل ل ية س   :رال

املحاو إجما ع العينة أفراد استجابات يو التا دو روا  :ل

  )7(لجدو

حيث من بانة س محاو ملجموع العينة أفراد استجابات انيةريو الشراكةإم ام إس
مصر منة سة املد متطلبات تحقيق   .)1022=ن (راملجتمعية

  راملحو  م
ان و زمتوسط
ات لعبا ية س رال

  راملحو

ة املئو سبة ال
ع ام س ملدى

  راملحو

ع املحو ب رترت
متوسط حسب
ية س ال ان زو

املحو ات رلعبا   ر

ل ع ام س مدى
محاو من بانةرمحو س ر

ا   ومجموع

 ضعيفة 3 53.58  1.608 لو  1

ي 2  ضعيفة 5 52.54  1.576 الثا

 ضعيفة 6 51.37  1.541 الثالث 3

ع 4  ضعيفة 4 53.24  1.597 الرا

امس 5  متوسطة 1 56.76  1.703 ا

 متوسطة 2 56.72  1.702 السادس  6

بانة س  ضعيفة 53.66  1.611  إجما
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تــــ ــــدوو ا ســــة) 7(لمــــن املد متطلبــــات تحقيــــق ــــ املجتمعيــــة الــــشراكة ام إســــ مــــدى رأن
جة بد جاء بانة س محاو إجما ع مصر رمنة اسـة،) ضعيفة(ر الد عينـة نظـر ـة وج رمـن

ــــــس ن ــــــة)(1.611زبـــــو مئو ــــــسبة التــــــا،) (53.66و املحــــــاو ــــــب ترت ــــــامس:روجــــــاء ا راملحــــــو
اص اما املجتمعيةبإس منـةالشراكة سـة للمد جتماعيـة املتطلبات املحـورتحقيق ثـم ر،

ــاص ا منـةالـسادس ســة للمد ـة دا املتطلبــات تحقيـق ــ املجتمعيـة الــشراكة ام ربإسـ ثــمر ،
ـــــاص ا و لاملحـــــو ســـــةر للمد عية ـــــشر ال املتطلبـــــات تحقيـــــق ـــــ املجتمعيـــــة الـــــشراكة ام ربإســـــ

ــــاصمنــــة ا ــــع الرا املحــــو ثــــم يةبإر، الـــــ املتطلبــــات تحقيــــق ــــ املجتمعيــــة الــــشراكة ام ســـــ
منــــة ســــة ــــاصرللمد ا ي الثــــا املحــــو ثــــم املتطلبــــاتر، تحقيــــق ــــ املجتمعيــــة الــــشراكة ام بإســــ

منة سة للمد ية اصرالبي ا الثالث املحو ة خ املرتبة و ـر، املجتمعيـة الـشراكة ام بإسـ
ســــة للمد ــــة بو ال املتطلبــــات تراوحــــتمنــــةرتحقيـــق حيــــث ات، لعبــــا ية ــــس ال ان و رمتوســــط ز

املحاو نرتلك   ).1.703(،)1.541(ب

الـــشراكة ميـــة بأ املجتمـــع ومؤســـسات أفـــراد لـــدى الـــو ضـــعف ـــ إ النتـــائج ـــذه عـــز مـــا يو ر
وجــــھاملجتمعيــــة ــــ ع منــــة ســــة املد متطلبــــات تحقيــــق ــــ و عمومــــا التعلــــيم إصــــالح ــــ ــــا رودو ر

ج ــ إ ـصوص، تنفيــذا ــ ســة املد وانخــراط ، ــ املح واملجتمــع ســة املد ن بــ الــصلة ضــعف رانــب ر
وضـعف املجتمعيـة، الـشراكة مجـاالت بتفعيـل تمـام عـن عيـدا النظامي ا الد املن ًخطة

ر
ائـدا ـشاطا الـبعض ـا اعت ح ة، بو ال باملؤسسات ن العامل من كث لدى ا وآليا ا ًمنطلقا

ز
ً

استكمال العينةعد أفراد استجابات ع عكس ا ما و و ، املن مـع. خطة يجـة الن تلـك وتتفـق
اســـة د يجـــة ،(رن ـــ التعلـــيم،) 2004قلي مجـــال ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ضـــعف ـــ إ توصـــلت ـــ وال

قـضايا عـض وضـوح قلـة مـع ما ا بتعبئة املعنية جتماعية التنظيمات لغياب يجة ن وذلك
ا فئـــات لـــدى املختلفـــةالتعلـــيم اســـة. ملجتمـــع د نتـــائج أكـــدت يم،(ركمـــا إقبـــال) 2004إبـــرا ضـــعف

سـة املد ن بـ عميقـة فجـوة جـود و ن، واملعلم باء مجالس أعمال املشاركة ع مو رأولياء و ر
ــ املح اسـة. واملجتمـع د توصــلت مــال،(ركمـا ســة) 2004ا واملد ســرة ن بـ الــشراكة ضـعف ــ رإ

امل عــــض لوجـــــود عـــــنًنظــــرا م عـــــوق ممــــا الوقـــــت وضــــيق لآلبـــــاء نيــــة امل امـــــات ل ــــا، م عوقـــــات
عـــات، ت أو ذاتيــة ـــود بج ــم ل ســـة املد مطالبــة مــن م وخـــوف م عــض وســـلبية الفعالــة، راملــشاركة
عــــض افتقـــاد جانـــب ـــ إ ـــذا ـــشطة، ال املــــشاركة بكيفيـــة يتعلـــق فيمـــا م لـــد املعلومـــات ونقـــص

بو ال ات ا للم س املدا رمدير ر املشاركةي ا تتطل ال والقيادية   .ة

نتـــائجكمـــا مـــع أيـــضا النتـــائج اســـةًتتفـــق شـــراكة) 2010مـــسعود،(رد ضـــعف ـــ إ توصـــلت ـــ وال
، ـ املد صـالح ـ الـشراكة ة وضـر ميـة بأ ـ املجتم الـو ونقـص ي املـد املجتمع رمؤسسات ور

اســـة د نتـــائج أكـــدت ،(ركمـــا بالـــشراكة) 2010النعنـــا تمـــام ســـةضـــعف املد ن بـــ راملجتمعيـــة
اسـة د أكـدت كمـا للـشراكة، خطـة وجود وعدم لية، معيات ضـعف) 2015حيـدر،(روا ـ ع

وغيـــاب عالمـــي، الـــدو وغيـــاب ســـة، املد مـــع عاونيـــة بـــرامج إقامـــة ـــ ليـــة املؤســـسات رغبـــة ر ر
الفاعلــة للمــشاركة يع ــ وال ــ التحف اســة. سياســة د أكــدت ن حــ ة)2018لــل،(رــ ضــر ــ ورع

و منة سة املد لتطبيق مة الال املتطلبات من مجموعة رتوافر ـة: ز بو ال  والقانونيـة،املتطلبـات
عية، شر يةوال وال جتماعية   .و
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حــــــسب-ب ــــة اســ الد ــــاو محـ ات ــــا عبــ ـــــب ت ب ــــة اصــ ا ــــائج النتـ ــــشة ومناقــ رعـــــرض رر
ية س ال ا   :زأو

 اص ا و املحو لنتائج املر الشراكة ام املتطلبـاتبإس تحقيـق ـ جتمعية
منة سة للمد عية شر   :رال

  )8(لجدو

تحقيق املجتمعية الشراكة ام بإس اص ا و املحو ع ام س ومدى جة لد ر  ر

اسة الد عينة نظر ة وج من منة سة للمد عية شر ال راملتطلبات  )1022=ن(ر

ام س   مدى
ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

1  

مجلس يوجد
فعال ضبط

للتعامل سة راملد
ات التجاو زمع

لألنظمة
والتعليمات

سية   .راملد

249 24.40% 315 30.80% 458 44.80% 1.7955 .80660 2 

2 

الئحة تطبق
نضباط

عدالة راملد
الطالب ع

نوالعام ل
سة   .رباملد

230 22.50% 352 34.40% 440 43.10% 1.7945 .78355 3 

3 

لوائح تتضمن
سة راملد

وأنظمة عليمات
ن تب ة وا

اجبات و وحقو ق
املجتمع أعضاء

  .راملد

350 34.20% 226 22.10% 446 43.60% 1.9061 .87795 1 

4 

وسائل م س
توعية عالم

الطالب
بالواجبات
نظمة و

نوا لقوان
سية   .راملد

114 11.20% 307 30.00% 601 58.80% 1.5235 .68775 6 
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ام س   مدى
ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

5 

املجتمع يقدم
عديالت املح

عية شر
حة مق وقانونية
العنف ة ملواج

  .راملد

118 11.50% 255 25.00% 649 63.50% 1.4804 .69355 8 

6 

املجتمع ساعد
تفعيل املح
القائمة ن القوان

ل س ال
نال ب نتعاو

مؤسسات
املجتمع
سة   .رواملد

53 5.20% 391 38.30% 578 56.60% 1.4863 .59488 7 

7 

سة املد رعمل
عديل ع
شر ال طار
اص ا

باء بمجالس
ن س رواملد

ة بصو مناء رو
ة   .ردو

165 16.10% 371 36.30% 486 47.60% 1.6859 .73407 4 

8 

لوائح توجد
سة باملد رداخلية

بادل ب سمح
ن ب ام امل
سة راملد

ومؤسسات
املح   .املجتمع

203 19.90% 227 22.20% 592 57.90% 1.6194 .79601 5 

9 

جال م رس
طباعة عمال
وقصص بات كت
ترتبط ة رمصو
الطالب قبحقو

ن والعامل
سة   .رباملد

19 1.90% 142 13.90% 861 84.20% 1.1761 .42716 9 

ـدويتـ ا ات)8(لمـن لعبـا ية ـس ال ان و متوسـط أن العينـة؛ أفـراد اسـتجابات رحـسب ز
بلـــغ و لاملحـــو جـــة) 3.0مـــن 1.608(ر بد املحـــو ـــ ع م اســـتجاب أن ـــ ع رممـــا وذلـــك) ضـــعيفة(ر
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عـــام ل ن. ـــش بـــ مـــا ـــا عل ية ـــس ال ان و تراوحـــت ات العبـــا مـــستو ـــ زوع ر ) 1.9061 -1.1761(ى
أصــــــل مـــــن جـــــة جـــــات،) 3(رد يرد املعيــــــاركمـــــا نحـــــراف قـــــيم أن نيتــــــ بــــــ  -42716.(تنحـــــصر

ات)87795. العبا معظم حو العينة أفراد اء آ ب تقا ع يدل مما ر، ر يجـة. لر الن ـذه عـز ما يو ر
الـــــو غيـــــاب حيــــث ـــــا، املعنيــــة طـــــراف لــــدى املجتمعيـــــة الــــشراكة ثقافـــــة جوانــــب ضـــــعف ــــ إ

العــا ن بــ للــشراكة املنظمــة واللــوائح ن وغيــاببــالقوان ، ــ املح املجتمــع وأفــراد مــو وأوليــاء ن رمل
مـــن والتحقـــق التعليميـــة، الفاعليـــة تقيـــيم ـــ مـــو أوليـــاء بمـــشاركة ـــسمح مـــر ـــشر رنظـــام ن

للطــالب آمــن نمــو لــضمان ســة املد ا تنفــذ ــ ال منــة ســات راملما نتــائج. ر مــع يجــة الن ــذه وتتفــق
اســــــة الــــــسميع،(رد إ) 2017عبــــــد توســــــلت ــــــ مــــــنوال ــــــ الكث مــــــن ي عــــــا ة املــــــصر س املــــــدا أن رــــــ

ن املـــدير عـــض ـــ و قلـــة ـــا أبر مـــن منـــة، ســـة املد تطبيـــق غيـــاب عـــن نتجـــت ـــ وال زاملـــشكالت ر
س للمـــدا املنظمـــة واللـــوائح ن والقـــوان عات ـــشر بال ن توصـــلت. رواملعلمـــ اســـةكمـــا ،(رد البـــا عبـــد

تنظيميـة) 2018 وأطـر وسياسـيات عات ـشر وجـود قلـة ـإ واملح الـوط الـصعيدين ـ ع ـة قو
ســمية ــ غ عليميــة أمــاكن ــ أو ــا حول أو س املــدا ــ الطــالب رمايــة اســة. ر د أكــدت عبــد(ركمــا

ن، وآخــــر عية) 2015واملعطــــي ــــشر عــــديالت وإدخــــال اســــتحداث ــــ إ ســــعت املتقدمــــة الــــدو لأن
ملـ عـام إطـار وتوف مة، ر وا املد العنف ة ملواج الـدوروقانونية ـذه وأن أمانـا، ـ أك س لدا ً

ر
يـــــا مال ـــــ منـــــة ســـــة املد بـــــرامج ـــــا وم اتيجيات ســـــ و والـــــسياسات امج ـــــ ال مـــــن ا ـــــ كث رنفـــــذت ً

 .واليابان

ــــدو ا مــــن يتــــ ن) 8(لكمــــا ت العبــــا ات)1(،)3(روقــــوع عبــــا مــــن ــــ ع ــــا نطــــاق ــــ ر، ر
، ـــــراملحـــــو إ ـــــب ت ال ـــــ ع ن ت العبـــــا ن ـــــات ـــــش وأنظمـــــة " :رو عليمـــــات ســـــة املد لـــــوائح رتتـــــضمن

ـــــــــ املد املجتمـــــــــع أعـــــــــضاء اجبـــــــــات و حقـــــــــو ن تبـــــــــ ة ــــــــ ـ روا و ـــــــــس"ق ن يقابــــــــــل) 1.9061(زبـــــــــو
والتعليمـات"،)متوسطة( لألنظمـة ات التجـاو مـع للتعامـل سـة املد ـ فعال ضبط مجلس زيوجد ر

ســــية ـــــس"راملد ن ـــــ). متوســـــطة(يقابـــــل) 1.7955(زبـــــو إ يجـــــة الن ـــــذه عـــــز ـــــسيقيو الت غيـــــاب
ن القــــــــوان واخـــــــتالط ، ـــــــ املد للعمــــــــل املنظمـــــــة ات والقـــــــرا واللــــــــوائح ن القـــــــوان ن بـــــــ روالتخطـــــــيط ر
اختــــصاص مـــن والتعليمــــات ن القـــوان ــــذه أن الـــبعض واعتبــــار للمؤســـسة، املنظمــــة والتعليمـــات

با ن العـامل عـض ـات أولو خـارج ا بمقتـضا والعمل ا الو عد ولذا ة، دا ملؤسـسةرالقيادة
  .التعليمية

ـــــدوكمـــــا ا مـــــن أيـــــضا ليتـــــ ن) 8(ً ت العبـــــا مـــــن)5(،)9(روقـــــوع ـــــى د ـــــا نطـــــاق ـــــ ر،
ات ــ،راملحــورعبـا إ ـب ت ال ــ ع ن ت العبـا ن ــات ـش بــات: "رو كت طباعـة ــ عمـال جــال م رـس

ســـــة باملد ن والعـــــامل الطـــــالب بحقـــــو تـــــرتبط ة مـــــصو روقـــــصص ق ـــــس"ر ن يقابـــــل)1.1761(زبـــــو
ــ"؛)ضـعيفة( املد العنــف ــة ملواج حــة مق وقانونيــة عية ـشر عــديالت ــ املح املجتمــع "ريقــدم

ـــس ن ـــ). ضـــعيفة(يقابـــل) 1.4804(زبـــو وا التطـــو الفكـــر اتجـــاه ـــ إ النتـــائج ـــذه عـــز يو ي
ات ـــــــ والتج واملـــــــستلزمات ســـــــية املد حتياجـــــــات بتلبيـــــــة تمـــــــام نحـــــــو اده ر مـــــــن ـــــــ كث رلـــــــدى و

ســية مــةراملد نزالال حـــ ــ ، ــ التعل ــ التعلي بـــاملوقف مباشــر ل ــش تــصل و التالميـــذ يعاب الســ
ـــــ م مؤســـــسا تجـــــاه م اجبـــــا و والطـــــالب ن العـــــامل بحقـــــو املرتبطـــــة التطوعيـــــة عمـــــال وتظــــل ق

بالتعــــديالت تمـــام بـــأن علمــــا ، ـــ املح واملجتمـــع عمــــال جـــال تمامـــات ا مــــن متـــأخر ًمـــستو ر ى
ـــشر أحـــدال ا تنفيـــذ عـــة ومتا ات القـــرا صـــنع ـــ ام ســـ و ـــ التنظي املـــستو ـــ ع والعمـــل رعية ى
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العنـــف ال أشـــ انحــسار ايـــة بال ـــ ع مــا ـــو و ا، بمقتــضا والعمـــل ـــا ام ــ لإلل ساســـية املبــادئ
والطالب ن للعامل آمنة سية مد ئة ب وتوف راملد   .ر

 ا الشراكة ام بإس اص ا ي الثا املحو املتطلباترنتائج تحقيق ملجتمعية
منة سة للمد ية   :رالبي

  )9(لجدو

تحقيق املجتمعية الشراكة ام بإس اص ا ي الثا املحو ع ام س ومدى جة رد  ر

اسة الد عينة نظر ة وج من منة سة للمد ية البي راملتطلبات   )1022=ن(ر

ام س   مدى

ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

10  
ــ ــ املح املجتمــع ك رــشا
ــــــــ غرا ا املوقــــــــع اختيــــــــار

املد للبناء   .راملناسب
113 11.10% 144 14.10% 765 74.90% 1.3620 .67271 11 

11 

املجتمـــــــع أعــــــضاء ك رــــــشا
بنـــــــــــاء موقـــــــــــع اختيـــــــــــار ـــــــــــ
عـــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــدا ســـــــــــــــــة املد

ً
ر

الـــــــــــــــــــــــــــــصناعية املواقـــــــــــــــــــــــــــــع
ـــــــــــــــــــة التجا روالتجمعــــــــــــــــــات
ومحطـــــــــــــــــــــات ات رواملطـــــــــــــــــــــا
الـــسكك وخطـــوط القطـــار

ديدية   .ا

98 9.60% 217 21.20% 707 69.20% 1.4041 .65803 10 

12 

املجتمـــــــع أعــــــضاء ك رــــــشا
بنـــــــــــاء موقـــــــــــع اختيـــــــــــار ـــــــــــ

الطر عن عيدا سة قاملد ً
ر

عة والـــــــــــــــــــــــسر ـــــــــــــــــــــــسية الرئ
الكثيفــــــــــة الــــــــــس وحركــــــــــة
ســـــــــالمة ـــــــــ ع للمحافظـــــــــة

سة املد   .رأفراد

114 11.20% 244 23.90% 664 65.00% 1.4618 .68709 9 

13 

املجتمـــــــع أعــــــضاء ك رــــــشا
ســــة املد موقــــع اختيــــار رــــ
بات مــــــــــــــــس عــــــــــــــــن عيــــــــــــــــدا

ً

الناتجــة ه ومــصاد رالتلــوث
مكبـــــــــات أو ع املـــــــــصا عـــــــــن
واملـواد والقمامة النفايات

159 15.60% 218 21.30% 645 63.10% 1.5245 .74907 7 
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ام س   مدى

ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

ا وغ   .الكيميائية

14 

م املجتمــعــس مؤســسات
مــا ــل ب ســة املد ــد تز رــ و
خـــــــــــــدمات مـــــــــــــن تحتاجـــــــــــــھ
املحيطــــــة ئــــــة بالب ـــــا ط رو

  .ا

105 10.30% 399 39.00% 518 50.70% 1.5959 .66837 5 

15 

املجتمــع مؤســسات م ــس
ئـــة الب خـــدمات تقـــديم ـــ
ســـــــــــــــــــــــــــة للمد راملحيطـــــــــــــــــــــــــــة

ا م   .لالستفادة

136 13.30% 340 33.30% 546 53.40% 1.5988 .71195 4 

16 
ــ املجتمــع أعــضاء م ــس

ية و نظيفة ئة ب توف
سة باملد   .رمحيطة

185 18.10% 311 30.40% 526 51.50% 1.6663 .76481 3 

17 
املجتمع مؤسسات شط ت
ئـــــــــة للب ي الوقـــــــــا انــــــــب ا

باملجتمع   .املحيطة
94 9.20% 414 40.50% 514 50.30% 1.5890 .65303 6 

18 

مؤســـــــــــــــــــــــــسات ـــــــــــــــــــــــــستفيد
باملجتمــــــــــــــــع تجــــــــــــــــا رمــــــــــــــــن

عمـــــــــل و خــــــــر ئــــــــات ىالب
ئـــــــــــة الب ـــــــــــ إ ـــــــــــا نقل ـــــــــــ ع

سة باملد   .راملحيطة

58 5.70% 403 39.40% 561 54.90% 1.5078 .60316 8 

19 
بــــــــــــإطالع ســــــــــــة املد رتقـــــــــــوم
معــــالم ــــم أ ــــ ع التالميـــذ

سة باملد املحيطة ئة   .رالب
283 27.70% 282 27.60% 457 44.70% 1.8297 .83413 1 

20 

امل مؤســسات م جتمــعــس
للمخــــــــــــاطر التــــــــــــصدي ــــــــــــ
ة ــ ــدد ــ ال املحتملـة
داخــــل م وســــالم الطــــالب

سة   .راملد

286 28.00% 244 23.90% 492 48.10% 1.7984 .84931 2 

ـــــــدو ا مـــــــن ية) 9(ليتـــــــ ــــــــس ال ان و متوســـــــط أن العينـــــــة؛ أفـــــــراد اســـــــتجابات زحـــــــسب
بلـــغ ي الثـــا املحـــو ات رلعبـــا م) 3.0مـــن1.576(ر اســـتجاب ـــ ع جـــةممـــا بد املحـــو ـــ رع ) ضـــعيفة(ر

عـــــام ل ـــــش ن. وذلـــــك بـــــ مـــــا ـــــا عل ية ـــــس ال ان و تراوحـــــت ات العبـــــا مـــــستو ـــــ زوع ر  -1.3620(ى
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أصــــــل) 1.8297 مــــــن جــــــة ن) 3(رد بــــــ تنحــــــصر املعيــــــار نحــــــراف قــــــيم أن يتــــــ كمــــــا جــــــات، يد ر
ات)84931. -60316.( العبـــا معظـــم حـــو العينـــة أفـــراد اء آ ب تقـــا ـــ ع يـــدل ممــا ر، ر عـــ. لر ـــذهو يز

ط الـــــشر وفـــــرض التعليميــــة، مؤســـــساتنا مــــن ـــــ كث ـــــ وقراطــــي الب الـــــنمط ســــيادة ـــــ إ يجــــة والن
املتطلبـات لتحقيــق مـة يــةزالال يــةالبي ب يئــة مثـل املعنيــة الرسـمية ــات ا قبـل مــن سـية راملد

مـــ الال يـــة البي اطات شـــ أن ـــ ع ممـــا ـــا، مع املتعاملـــة ات ا والـــو ـــات وا زالتعليميـــة ر ئـــةز للب ة
أمــر ـو و والطـالب، واملـستفيدين ـ املح املجتمـع وأفــراد مـو أوليـاء ـ ع تفـرض منـة سـية راملد ُ

ر
وطبيعــــة ســــية املد ئــــة الب ـــشمل يقــــي ف تنظــــيم منــــة ســـية املد ئــــة الب ألن مراجعــــة ــــ إ ريحتـــاج ر

ــــ املد للبنــــاء ة ــــ املر الــــسكنية اســــ. راملنطقــــة د نتــــائج مــــع يجــــة الن ــــذه عيــــدي،(ةروتتفــــق ا
امج) 2011 ــ ل التخطــيط ــ مــو أوليــاء إشــراك ــ وضــعف قــصو نــاك أن ــ إ توصــلت ــ روال ر

س للمــــدا املاديـــة د املــــوا عــــض تـــوف ــــ ـــ املح املجتمــــع مؤســــسات إشـــراك ــــ و رالـــشراكة، كمــــا. ر
اســة د ن؛(رأكـدت آخــر دعــوة) 2011وشــلدان، ــ تنحــصر ـ املح املجتمــع مــع ســة املد شـراكة رأن

ة الــــ ة ا و والتعلـــيم بيــــة ال ة ا و مــــن ن ل زراملـــسؤ ور ز اســـةوتوصــــلت. و ،(رد البــــا ــــ) 2018عبــــد إ
مصر ة الثانو س املدا والسالمة من متطلبات توف قصو روجود  . ر

ـــدويتـــكمـــا ا اتوقـــوع) 9(لمـــن مـــن)16(،)20(،)19(رالعبـــا ـــ ع ـــا نطـــاق ـــ ر،
، املحــو ات رعبــا ــور إ ـــب ت ال ــ ع ات العبــا تلـــك ـــم: "رــش أ ــ ع التالميــذ بـــإطالع ســة املد رتقــوم

ســــة باملد املحيطــــة ئــــة الب ــــس"رمعــــالم ن مؤســــسات"؛)متوســــطة(يقابــــل) 1.8297(زبــــو م ــــس
سـة املد داخـل م وسـالم الطـالب ة ـ ـدد ـ ال املحتملـة للمخاطر التصدي ن"راملجتمع زبـو

محيطـة"؛)متوسطة(يقابل) 1.7984(س ية ـ و نظيفـة ئـة ب توف املجتمع أعضاء م س
ســة ـــس"رباملد ن ن). ضـــعيفة(يقابـــل) 1.6663(زبـــو ت الـــر شـــيوع ـــ إ يجـــة الن ـــذه عــز مـــا وو ير

عية ـــــشر ال نــــة املر ــــ إ فتقـــــاد و حيــــان، مــــن ـــــ كث ــــ م الــــصا ــــ واملد ر ــــر بالتنـــــاغمال ــــسمح
ا زة ج ن ب نخراط املنظمـةو ن والقـوان اللـوائح جمـود وكذا ، املح املجتمع نطاق دمية

املؤســسات مختلــف ن بــ ــدمات ا ية(لتبــادل ــ...الثقافيــة–التعليميــة–الــ تخلــو)ا مــا و ر،
الطــالب ة ــ ــ ع ســلبا تــؤثر مــشكالت لعــالج ة املبــاد مــن ن والقــوان اللــوائح ًتلـك مخلفــات(ر مثــل

ــــــواء ال وتلــــــوث ع، للطــــــالباملـــــصا ية الــــــ والتغذيــــــة القمامـــــة، مــــــن والــــــتخلص مــــــن...) ، ــــــا وغ
املجتمعيـــة ـــات ا قبـــل مـــن وتوعيـــة تـــدخل ـــ إ تحتـــاج ـــ ال ـــا–املـــشكالت م ية الـــ -الســـيما

ية و نظيفة اجتماعية ئة ب توف املح املجتمع أعضاء انخراط يضعف التا   . و

ــدوًأيــضايتــكمــا ا ال) 9(لمــن اتوقــوع ــى)12(،)11(،)10(رعبــا د ــا نطــاق ــ ر،
، املحــــو ات عبــــا رمــــن ــــر إ ــــب ت ال ــــ ع ات العبــــا تلــــك ــــش اختيــــار: "رو ــــ ــــ املح املجتمــــع ك رــــشا

املد للبناء املناسب غرا ا س "راملوقع ن أعـضاء"؛)ضـعيفة(يقابـل) 1.3620(زبو ك رـشا
ســـــــ املد بنــــــاء موقــــــع اختيـــــــار ــــــ ـــــــةراملجتمــــــع التجا والتجمعــــــات الــــــصناعية املواقـــــــع عــــــن عيــــــدا رة

ً

ديدية ا السكك وخطوط القطار ومحطات ات ـس"رواملطا ن ؛)ضـعيفة(يقابـل) 1.4041(زبـو
عة" والــــسر ــــسية الرئ الطـــر عــــن عيـــدا ســــة املد بنـــاء موقــــع اختيـــار ــــ املجتمـــع أعــــضاء ك قـــشا

ً
ر ر

أفـــــراد ســــــالمة ـــــ ع للمحافظــــــة الكثيفـــــة الــــــس ســــــةوحركـــــة ــــــس"راملد ن يقابــــــل) 1.4618(زبـــــو
املوقــع). ضـعيفة( واختيـار البنــاء مواصـفات وفــرض ختيـار فــرص ضـعف ــ إ النتـائج ــذه عـز يو

ن املتطــوع أحــد ع ــ ت ــان مـا أو ، ــ املح املجتمــع أفــراد بتــدخل ـسمح ال ســمية ــات ج قبــل رمـن ر
ال بموقـــــع املتعلقــــة للمواصـــــفات حاكمـــــا ـــــ املد البنـــــاء ض ًبــــأ ر ئـــــةر الب ومواصـــــفات ط وشـــــر وبنـــــاء
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اط اشـ أو املواصـفات ـذه ـ املجتمـع أفـراد إشـراك ضـعف ايـة ال ـ ـ ع مـا ـو و بھ، املحيطة
ا والسالمة من   .مواصفات

 املتطلبـــــات تحقيــــق ــــ املجتمعيــــة الــــشراكة ام بإســـــ ــــاص ا الثالــــث املحــــو رنتــــائج
منة سة للمد ة بو   :رال

  )10(لجدو

ومدى جة تحقيقرد املجتمعية الشراكة ام بإس اص ا الثالث املحو ع ام رس
اسة الد عينة نظر ة وج من منة سة للمد ة بو ال راملتطلبات  )1022=ن(ر

ام س   مدى
ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

21  

مؤسسات ك رشا
تقديما ملجتمع

ة ومعنو مادية حوافز
  .للطالب

94 9.20% 309 30.20% 619 60.60% 1.4863 .65893 9 

22 
عض ك رشا

املجتمع مؤسسات
الطالب أداء م   .تقو

33 3.20% 271 26.50% 718 70.30% 1.3297 .53467 13 

23 

املح املجتمع ك رشا
شطة دعم
املتنوعة ة بو ال

  .للطالب

139 13.60% 241 23.60% 642 62.80% 1.5078 .72282 8 

24 

مؤسسات ك رشا
املح املجتمع

طط ا وتنفيذ إعداد
املالئمة ة بو ال
الطالب ات   .رلقد

44 4.30% 272 26.60% 706 69.10% 1.3523 .56088 12 

25 

أساتذة ك رشا
عقد امعة ا

س باملدا رالندوات
سلوكيا الطالب شاد   رإل

120 11.70% 185 18.10% 717 70.20% 1.4159 .69153 10 

26 

امعة ا م س
املرشدين توف

ن النفسي
لطالب ن جتماعي و

س   .راملدا

37 3.60% 256 25.00% 729 71.30% 1.3229 .53975 14 



  إسھام الشراكة المجتمعیة في تحقیق متطلبات المدرسة اآلمنة في مصر
 

 ولید سعید أحمد سیدأحمد/ د
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ام س   مدى
ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

27 

عالم وسائل م س
ات اتجا ز عز

نحو يجابية الطالب
  .املجتمع

162 15.90% 255 25.00% 605 59.20% 1.5665 .75043 7 

28 

سة املد رتمكن
إجراء من ن بو ال
مة الال اسات زالد ر

أداء مستو ىلقياس
أجواء الطالب

نفسيا   .مستقرة

205 20.10% 316 30.90% 501 49.00% 1.7104 .77943 2 

29 

مؤسسات م س
إكساب املجتمع

املتعلقة القيم شء ال
منة ئة   .بالب

164 16.00% 323 31.60% 535 52.30% 1.6370 .74345 6 

30 

باء مجلس يتدخل
بحزم نواملعلمو

أي ة إلدا روسرعة
مقبو غ لموقف

ية فا و سالمة ردد
  .الطالب

242 23.70% 312 30.50% 468 45.80% 1.7789 .80402 1 

31 

مؤسسات م س
إثراء املجتمع

التعليمية امج ال
التعليمية باملواد

املختلفة املجتمعية
ئة   بالب

40 3.90% 310 30.30% 672 65.80% 1.3816 .56086 11 

32 

أولياء سة املد رشرك
ن كمتطوع رمو

شطة ام لإلس
سية   .راملد

190 18.60% 345 33.80% 487 47.70% 1.7094 .76062 3 

33 
مشاركة تفعيل يتم

م أوالد عليم باء
  .لامل

202 19.80% 314 30.70% 506 49.50% 1.7025 .77773 4 

34 
بفرص املعلمو نيتمتع
املناسبة امل التعلم

131 12.80% 428 41.90% 463 45.30% 1.6751 .69004 5 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021، أبریل لسنة )2(جزء ) 190 : (العدد

 

 

259 

ام س   مدى
ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

وتحديث ر لتطو
خلق أجل من م ا ا رم

آمنة معلمية   .ثقافات
ــــــدو ا مــــــن و) 10(ليتــــــ متوســــــط أن العينــــــة؛ أفــــــراد اســــــتجابات يةحــــــسب ــــــس ال زان

بلـــغ الثالــث املحــو ات رلعبــا جــة) 3.0مــن 1.541(ر بد املحــو ــ ع م اســـتجاب ــ ع رممــا ) ضـــعيفة(ر
عـــــام ل ـــــش ن. وذلـــــك بـــــ مـــــا ـــــا عل ية ـــــس ال ان و تراوحـــــت ات العبـــــا مـــــستو ـــــ زوع ر  -1.3229(ى

أصــــــل) 1.7789 مــــــن جــــــة ن) 3(رد بــــــ تنحــــــصر املعيــــــار نحــــــراف قــــــيم أن يتــــــ كمــــــا جــــــات، يد ر
ات)80402. -53467.( العبـــا معظـــم حـــو العينـــة أفـــراد اء آ ب تقـــا ـــ ع يـــدل ممــا ر، ر ـــذه. لر عـــز يو

يجــــة املجتمــــع،الن بخدمــــة معنيــــة كمؤســــسة امعــــة وا ســــة املد ن بــــ التوأمــــة بــــرامج ضــــعف ــــ رإ
مؤســسات وسـائر امعـات وا س املـدا ــ ـا ل التطبيقـي واملجـال ــة بو ال بحـاث ن بـ نفـصال رو

وترا بــــواملجتمــــع ال البحــــث نتــــائج ن بــــ الفــــصل مــــة أ عكــــس مــــا ــــو و التطبيقيــــة، البحــــوث يجــــع ز
طــط ا غيــاب وكــذا بحــاث، ــذه نتــائج مــن ــ ك املــستفيد تمثــل ــ ال التعليميــة واملؤســسات
خدمـة ـ املح املجتمع أفراد من ة بو ال ات ا ذو من مو أولياء شراكة لدعم ية ياملن ر

سـة املد مرحلــةرقـضايا مـن بدايـة التعليميـة املؤسـسات ن بـ ـسيق الت غيـاب وكـذا ونفـسيا، ـا و ًتر ً

ـــ أك لــدى حيــان مــن ــ كث ــ التخــبط عكــس مــا ــو و امعيــة، ا املرحلــة ــ وح طفــال ــاض ر
خــدمات افتقــاد حيــث ، ــ أع عليميــة مرحلــة ــ إ نتقــال و اســية الد املراحــل ــاء ان عــد رالطــالب

بو ال يئــــاترشــــاد وال ــــام ا التعلــــيم ملؤســــسات الفاعــــل الــــدو وغيــــاب ، ــــ وامل والنفــــ رــــة
املد للمجتمع دمات ا ذه تقديم  . راملجتمعية

اســــــة د نتـــــــائج مــــــع النتـــــــائج ــــــذه ن؛(روتتفــــــق آخــــــر بـــــــرامج) 2011وشـــــــلدان، أن أكــــــدت ـــــــ وال
ـز عز إ بحاجة املح واملجتمع سة املد ن ب املجتمعية اسـة. رالشراكة د أكـدت رايـدة،(ركمـا ا

ــي، ال متوســـطة) 2014ال جـــة بد جــاء الطالبيـــة الرعايـــة ــ املجتمعيـــة الـــشراكة دو رأن وأكـــدت. ر
اســـة ،(رد وعطـــار ي، مـــن) 2010يالـــدبا ضـــعيفة جـــة بد جـــاء منـــة ســـة املد خـــصائص تـــوفر رأن ر

الطـــالب نظـــر ـــة اســـة. وج د الطـــال) 2014املـــشاقبة،(روأكــــدت شــــعو مـــستو رأن معــــايى بتـــوفر ب
متوسطة جة بد ان منة سية املد ئة الب رومتطلبات   .ر

ـــــدو ا مـــــن يتـــــ ات) 10(لكمـــــا العبـــــا ــــــا)33(،)32(،)28(،)30(روقــــــوع نطـــــاق ـــــ ر،
، املحو ات عبا من رع ـر إ ـب ت ال ـ ع ات العبا تلك ش واملعلمـو: "رو بـاء مجلـس نيتـدخل

مو أي ة إلدا وسرعة الطـالبربحزم يـة فا و سـالمة ـدد مقبـو غ رقف ـس"ل ن ) 1.7789(زبـو
أداء"؛)متوســـطة(يقابـــل مـــستو لقيـــاس مـــة الال اســـات الد إجـــراء مـــن ن بـــو ال ســـة املد ىتمكـــن ز ر ر

نفــــسيا مــــستقرة أجــــواء ــــ ــــس"ًالطـــالب ن ســــة"؛)متوســــطة(يقابــــل) 1.7104(زبــــو املد رــــشرك
ـــــــــ ام لإلســـــــــ ن كمتطـــــــــوع مـــــــــو ســـــــــيةرأوليـــــــــاء املد ـــــــــس"رـــــــــشطة ن يقابــــــــــل) 1.7094(زبـــــــــو

ـ"؛)متوسطة( امل ـ ـم أوالد علـيم ـ بـاء مـشاركة تفعيـل ـس"ليتم ن يقابـل) 1.7025(زبـو
يـــاة). متوســطة( ا متطلبـــات بتــوف الطـــالب أمــو أوليـــاء مــن ـــ كث ــشغال ال النتـــائج ــذه عـــز رو ي

ـــــ كث لـــــدى ـــــة بو ال ة ـــــ ا وضـــــعف الـــــشراكةساســـــية، ثقافـــــة وافتقـــــاد ـــــات، م و بـــــاء مـــــن
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وتنفيـــذه وتخطيطـــھ التعلـــيم أن واعتبـــار التعلـــيم، عـــن املجتمعيـــة لية املـــسؤ وضـــعف واملجتمعيــة،
املد املجتمع أعضاء عاتق ع تقع سمية مة م مھ روتقو   .ر

ــــــدو ا مـــــــن أيــــــضا يتـــــــ لكمــــــا ات) 10(ً العبــــــا نطـــــــاق)31(،)24(،)22(،)26(روقـــــــوع ـــــــ ،
ا ،ر املحو ات عبا من ى رد إر ب ت ال ع ات العبا تلك ش تـوف: "رو ـ امعـة ا م ـس

س املـــــدا لطـــــالب ن جتمـــــاعي و ن النفـــــسي ـــــس"راملرشـــــدين ن ؛)ضـــــعيفة(يقابـــــل) 1.3229(زبـــــو
الطــــــــالب" أداء م تقــــــــو ـــــــــ املجتمــــــــع مؤســـــــــسات عــــــــض ك ــــــــس"رــــــــشا ن يقابـــــــــل) 1.3297(زبـــــــــو
ات"؛)ضعيفة( لقـد املالئمـة ـة بو ال طـط ا وتنفيـذ إعـداد ـ ـ املح املجتمـع مؤسسات ك رشا ر

ــــس"الطــــالب ن امج"؛)ضــــعيفة(يقابــــل) 1.3523(زبــــو ـــــ ال إثــــراء ــــ املجتمــــع مؤســــسات م ـــــس
ئــة بالب املختلفــة املجتمعيــة التعليميــة بــاملواد ــس" التعليميــة ن ). ضــعيفة(يقابــل) 1.3816(زبــو

ا ـــذه عـــز امعـــاتيو ا ن بـــ التعـــاو جـــسو بمـــد املرتبطـــة ليـــات ضـــعف ـــ إ نلنتـــائج الســـيما-ر
بية ال مـن-ليات بـو ال املجـال ـ املجتمعيـة الـشراكة اعتبـار وعـدم التعليمية، املؤسسة ن يو

بـــــرامج لتنفيـــــذ الداعمـــــة ـــــة بو ال ات ـــــ ا ـــــ إ فتقـــــار وكـــــذا ، ـــــ املح املجتمـــــع أعـــــضاء ـــــات أولو
ا ةالشراكة الفق ئات الب السيما   .ملجتمعية،

 ية الـــ املتطلبــات تحقيـــق ــ املجتمعيــة الـــشراكة ام بإســ ــاص ا ـــع الرا املحــو رنتــائج
منة سة   :رللمد

  )11(لجدو

تحقيق املجتمعية الشراكة ام بإس اص ا ع الرا املحو ع ام س ومدى جة رد  ر

ة وج من منة سة للمد ية ال اسةراملتطلبات الد عينة   )1022=ن(رنظر

ام س   مدى

ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

35  

عمــال جـال م رـس
وجبـــــــــات تقـــــــــديم ـــــــــ
مناســــــــــــــــــبة غذائيــــــــــــــــــة
اليــوم خــالل للطــالب

ا   .رالد

12 1.20% 96 9.40% 914 89.40% 1.1174 .35670 17 

36 

متخصــصو ك نــشا ر
عمــل ــ املجتمــع مـن
يــــــة بي توعيــــــة بــــــرامج

ي دو ل ش   .رعطى

27 2.60% 248 24.30% 747 73.10% 1.2955 .51115 16 

37 

مؤســــــــــسات ك رــــــــــشا
تفعيــــــــل ـــــــ املجتمـــــــع
ة الــــــــــــــــ ع ومــــــــــــــــشر

س باملدا سية راملد   .ر

65 6.40% 347 34.00% 610 59.70% 1.4667 .61357 14 
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ام س   مدى

ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

38 
الـــدين جــال ك رــشا ر

فقــــــــ إذاعيــــــــةــــــــ رات
النظافة ع ث   .ل

204 20.00% 308 30.10% 510 49.90% 1.7006 .78076 7 

39 

أعـــــــــــــــــــــضاء ك رــــــــــــــــــــشا
ــــــــــ تج ــــــــــ املجتمـــــــــع

ســـــــــــــــــــــة باملد رغرفــــــــــــــــــــة
ـــــــــاالت ا الســـــــــتقبال

ـــــــــــــــ إ تحتـــــــــــــــاج ــــــــــــــ ال
أولية   .إسعافات

126 12.30% 257 25.10% 639 62.50% 1.4980 .70502 13 

40 

مؤســــــــــــــــسات عمـــــــــــــــل
تـــــــوف ــــــ ع املجتمــــــع

الــــــــــــــــــــــــــــــشرب ميـــــــــــــــــــــــــــــاه
والنظيفـــــــة ية الـــــــ

  .للطالب

212 20.70% 265 25.90% 545 53.30% 1.6742 .79697 8 

41 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــة متا يــــــــــــــــــــــــــــــــــتم
ية الــــــ املــــــشكالت
أوليــــــــاء مــــــــع للطــــــــالب
ل ـــــــــــــــــــــش م رأمـــــــــــــــــــــو

  .مستمر

265 25.90% 338 33.10% 419 41.00% 1.8493 .80449 2 

42 

وســــــــــــــــــــــــــائل م ــــــــــــــــــــــــــس
توعيــــــــــة ــــــــــ عــــــــــالم
بالعــــــــــــادات الطـــــــــــالب

ية يجابيــــــــةالــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــا عل للتأكيـــــــــــــــــــــــــــد

ا لتالف   ..والسلبية

233 22.80% 304 29.70% 485 47.50% 1.7534 .80148 6 

43 

مــــــــن أطبــــــــاء ك رــــــــشا
إجـــــــــراء ـــــــــ املجتمـــــــــع
طبيــــــــــــــــة فحوصــــــــــــــــات
مــــــن للطــــــالب ــــــة ردو
عيـــــــــــــــــــــــادات خـــــــــــــــــــــــالل

الص ن   .التأم

242 23.70% 295 28.90% 485 47.50% 1.7622 .80960 5 

مـــن 44 صـــيادلة ك رـــشا
تـــــــــــوفاملج ـــــــــــ تمــــــــــع

38 3.70% 266 26.00% 718 70.30% 1.3346 .54526 15 
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ام س   مدى

ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

للطـــــــــــــــــــــالب العـــــــــــــــــــــالج
مجانا
ً

.  

45 

مرافــــــــــــــــــــــــق تخـــــــــــــــــــــــضع
املراقبـــة ـــ إ ســـة راملد
بيـــــع أمـــــاكن وخاصـــــة
وخزانــــــــات والت املــــــــأ

  .املاء

308 30.10% 236 23.10% 478 46.80% 1.8337 .86147 4 

46 

مــــــــن أطبــــــــاء ك رــــــــشا
إلقـــــــــــاء ــــــــــ املجتمــــــــــع

الت ثقيــفمحاضــرات
للطالب   .الص

166 16.20% 246 24.10% 610 59.70% 1.5656 .75572 9 

47 

مـــــــــن ممثلــــــــو ع نيتــــــــا
مــدى ــ املح املجتمـع
ط الـــــــــــــــــــــشر وتــــــــــــــــــــوافر
ـــرة ا ـــ ية الـــ
حيــــــث مــــــن الــــــصفية
ـــــــــــــــــــــــــا وإنا ا رســـــــــــــــــــــــــع

يدة ا ة و   .وال

135 13.20% 287 28.10% 600 58.70% 1.5450 .71601 10 

48 

أعـــــــــــــــــــــضاء ك رــــــــــــــــــــشا
ــــــــاملجتمــــــــع ــــــــ املح

الــــسالمة مــــن التأكـــد
ـــــــسدية ا ية الـــــــ
والتطعــــــــــيم للطــــــــــالب

ي   .رالدو

105 10.30% 336 32.90% 581 56.80% 1.5342 .67435 11 

49 

مؤســــــــــــــسات م ــــــــــــــس
تـــــــــــوف ـــــــــــ املجتمــــــــــع

ح مـــــــــر نفــــــــ منــــــــاخ
العدالـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــسوده

  .والرفق

81 7.90% 359 35.10% 582 56.90% 1.5098 .63939 12 

50 

س املــــــــــــــــــــــــدا رتــــــــــــــــــــــــضع
خططــــــــــــــــــــــــــ

ً
فعالــــــــــــــــــــــــــة ا

للطـــــــــــــــوار ــــــــــــــب ئللتأ
مـــــــــــــــــــــــــــات زومنـــــــــــــــــــــــــــع

243 23.80% 370 36.20% 409 40.00% 1.8376 .78242 3 
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ام س   مدى

ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل
ـــــــــــــ وال ســــــــــــتجابة و

مـــــــــــع ا ـــــــــــسيق ت يـــــــــــتم
ن املحليـ ن املستجيب
ســــــــــــالمة أجــــــــــــل مـــــــــــن

  .الطالب

51 

مؤســــــــــــــسات م ــــــــــــــس
ــــــــ ــــــــ املح املجتمــــــــع

ــــــــــــــشار الن التــــــــــــــصدي
مـــــــــــــراض و ئـــــــــــــة و

ســــــــــة وس(رباملد ــــــــــ ف
ن ونا موذجارو

ً
(  

270 26.40% 354 34.60% 398 38.90% 1.8748 .79910 1 

من دويت ات) 11 (لا لعبـا ية ـس ال ان و متوسط أن العينة؛ أفراد استجابات رحسب ز
بلــــغ ـــــع الرا جـــــة) 3.0مـــــن 1.597(راملحــــو بد املحــــو ـــــ ع م اســــتجاب ـــــ ع رممــــا وذلـــــك) ضــــعيفة(ر

عـــام ل تراوحـــت. ـــش ات العبـــا مـــستو ـــ روع نى بـــ مـــا ـــا عل ية ـــس ال ان ) 1.8748 -1.1174(زو
أصــــــل مـــــن جـــــة ن) 3(رد بــــــ تنحـــــصر املعيــــــار نحـــــراف قـــــيم أن يتــــــ كمـــــا جـــــات، يد  -35670.(ر

ات)86147. العبا معظم حو العينة أفراد اء آ ب تقا ع يدل مما ر، ر يجـة. لر الن ـذه عـز ما يو ر
ات ـــــ لف اســـــة الد عليـــــق و ونـــــا، و جائحـــــة ـــــشار ان ـــــ رإ املرافـــــقر ـــــ ع الـــــشديد والـــــضغط لـــــة، طو

مـــن ية ـــ خـــدمات لتقـــديم ســـتعداد جعـــل ممـــا مـــصر، ـــا وم العـــالم دو جميـــع ـــ ية لالـــ
ائحــــة ا ملفاجــــأة ونظــــرا ضــــعيفا، املجتمعيــــة الــــشراكة ــــود ج ــــ ع اعتمــــادا أو الرســــمية ــــات ًا ً ً

الـدو الناميـة-لأغلـب الـدو ال-لالســيما ـشر ــ التقـص ـ إ نإضــافة العــامل ن بـ ية الــ ثقافـة
مـصر، ـ التعليميـة املؤسـسات مـن ـ كث ـ الـسليمة ية ال سات املما إ فتقاد و روالطالب،
مــــا ــــ ع التعليميــــة املؤســــسات ــــ املجتمعيـــة الــــشراكة وفعاليــــات التطوعيــــة ــــدمات ا ــــ ترك مـــع

وامل ات والسبو املقاعد توف مثل مباشرة التعليمية العملية ـريخدم لغ الرسوم ودفع ستلزمات،
الطـــالب مـــن ن اعتمـــادا...رالقـــاد منـــة ســـة للمد ية الـــ املتطلبـــات تراجـــع ـــ إ ذلـــك وأدى ، ـــ ًإ ر

الــشراكة ات مبــاد ــ اســة.املجتمعيــةرع د أكدتــھ مــا ـــو بـــرامج) 2005عـــوض،(رو ــ ترك حيــث مــن
النقديــة عــات الت تقــديم ــ ع التعليميــة للعمليــة املجتمعيــة نالــشراكة القــاد ــ غ كمــا. رللطــالب

اســة د املــشاركة) Steven, 2007(رأكــدت عــن مــو أوليــاء عــض مــشاركة عيــق عوامــل ثمــة رأن
م تبـــــاط ا أو ، مـــــو أوليـــــاء عـــــض لـــــدى واملعرفـــــة ات ـــــا امل نقـــــص ـــــا وم س املـــــدا ـــــ راملجتمعيـــــة ر رر

العمــــل اســــة. بمواعيــــد د عيــــدي،(روأكــــدت إدا) 2011ا دو ــــ قــــصو نــــاك رأن ــــر ســــة املد رة ر
ية الـ املؤسـسات مـع اسـة. نالتعـاو د ،(روأكـدت ـ لــدى) 2007القا الـص املـستو فـع ىأن ر

مـن سـرة مـع ـود ل اتفا وت مجتمعية شراكة يتطلب يا آمنة سية مد ئة ب وتوف ًالطالب ً ر
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ا نظافــــة عــــن ن املــــسئول ومــــن عــــالم ســــائل و طبــــاء و ســــية املد ة والــــ ســــة املد وقبــــل ر ئــــةر لب
التلوث من ا  .وحماي

ـدويتـ كمـا ا ات) 11(لمـن العبـا ــ)45(،)50(،)41(،)51(روقــوع ع ـا نطـاق ـ ر،
، املحــو ات عبـــا رمــن ـــر إ ــب ت ال ـــ ع ات العبـــا تلــك ـــش ـــ: "رو ـــ املح املجتمــع مؤســـسات م ــس

ســـة باملد مـــراض و ئـــة و ـــشار الن نموذجـــ(رالتـــصدي ونـــا و وس ـــ ارف
ً

ـــس)" ن ) 1.8748(زبـــو
مـــستمر"؛)متوســـطة(يقابــل ل ـــش م أمــو أوليـــاء مـــع للطــالب ية الـــ املـــشكالت عــة متا "ريـــتم

ـــس ن ومنـــع"؛)متوســـطة(يقابـــل) 1.8493(زبـــو للطـــوار ـــب للتأ فعالـــة خططـــا س املـــدا ئتـــضع
ً

ر
أ مـــــن ن املحليـــــ ن املـــــستجيب مـــــع ا ـــــسيق ت يـــــتم ـــــ وال ســـــتجابة و والتـــــدخل ســـــالمةزمـــــات جـــــل

ــس"الطــالب ن وخاصــة"؛)متوســطة(يقابــل) 1.8376(زبــو املراقبــة ــ إ ســة املد مرافــق رتخــضع
املـــاء وخزانــــات والت املـــأ بيــــع ـــس"أمـــاكن ن ــــذه). متوســـطة(يقابــــل) 1.8337(زبــــو عـــز يوقــــد

ية الـ الـة ل التعليميـة باملؤسـسات ن والعـامل مـو أوليـاء صـد و مراقبـة ـ إ يجة رالن لألبنـاءر
أوليــــاء مــــن وحرصــــا الطــــالب، ن بــــ املــــستجد ونــــا و وس ــــ ف عــــدو ــــشار ان مــــن خوفــــا ًوالطــــالب، ر ى ً

مـــــن عاليــــة جـــــة د أوجــــد مــــا ـــــو و م، ألبنــــا ية الــــ الـــــة ا ات تطــــو ــــ ع الوقـــــوف ــــ ع رمــــو ر ر
ســـر و التعليميــة املؤســسات مــستو ــ ع والطـــالب ن للعــامل ية الــ الــة ل عــة واملتا ــب ىالتأ

جــــةوأوليـــ بد جــــاءت قــــد ية الــــ للمتطلبــــات عــــة واملتا ســــتعداد و ــــب التأ ــــان وإن ، مــــو راء ر
  .متوسطة

ـدوكمـا ا مـن أيـضا ليتـ ات) 11(ً العبـا ــا،)37 (،)44(،)36(،)35(روقـوع نطـاق رـ
، املحــو ات عبـا مـن ـى رد ـر إ ـب ت ال ــ ع ات العبـا تلـك ـش تقــ: "رو ـ عمـال جــال م ديمرـس

ــ ا الد اليــوم خــالل للطــالب مناســبة غذائيــة ــس"روجبــات ن ؛)ضـــعيفة(يقابــل) 1.1174(زبــو
ي" دو ل ــش عطــى يــة بي توعيــة بــرامج عمــل ــ املجتمــع مــن متخصــصو ك رــشا ن ــس"ر ن زبــو
مجانــا"؛)ضــعيفة(يقابــل) 1.2955( للطــالب العــالج تــوف ــ املجتمــع مــن صــيادلة ك ــشا

ً
ن"ر زبــو

ة"؛)ضـــــــعيفة(يقابـــــــل) 1.3346(ـــــــس الـــــــ ع مـــــــشر تفعيـــــــل ـــــــ املجتمـــــــع مؤســـــــسات ك وـــــــشا ر
س باملــــدا ســــية راملد ــــس"ر ن ــــ). ضــــعيفة(يقابــــل) 1.4667(زبــــو ع الــــضغط عكــــس قــــد مــــا ــــو و

عمـال جـال ات مبـاد تناقص التا و ونا، و جائحة شار ان ظل دمية وا ية ال راملرافق ر ر
ا شــ ــ التطــو العمــل واد ــرو ع افــت وال ــ الكب الــضغط ــ ائحــة ا ت ــسب كمــا ملجــاالت،

تنـاقص ـ إ أدى مـا و و باملرض، صابة أعراض لعالج أو املناعة ادة لز ة دو من معينة أنواع
لــــبعض ج تــــر ــــ ال عات الــــشا اء و ــــسياق و اطئــــة ا الــــسلوكيات ــــ إ إضــــافة ــــة، دو وعـــض ر

إ الرجوع دو ا عاط و ة ـندو ع حقيقيـة مة أ ش ع العالم فإن لذا ن، واملتخصص زطباء
ات واملبـاد ـدمات ا تراجـع ـ إ أدى مـا ـو و قتـصادية، و والثقافية جتماعية ات املستو رافة

التعليميــــــة املؤســــــسات مــــــن ــــــ كث ــــــ الــــــص–التطوعيــــــة املجــــــال ــــــ الــــــدعم-الســــــيما وتوجيــــــھ
مــ ساســية ــدمات ا ــ إ ــ ــشفيات،املجتم للمس ية الــ واملــستلزمات ــة دو تــوف خــالل ن

ونا و جائحة شار ان ب س السبل م انقطعت الذين ألولئك ق ر د مو روتوف ز   .ر
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 املتطلبـــات تحقيـــق ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ام بإســـ ـــاص ا ـــامس ا املحـــو رنتـــائج
منة سة للمد   :رجتماعية

  )12(لجدو

امل ع ام س ومدى جة تحقيقرد املجتمعية الشراكة ام بإس اص ا امس ا  رحو

اسة الد عينة نظر ة وج من منة سة للمد جتماعية راملتطلبات   )1022=ن(ر

ام س   مدى

ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

52  

اجتماعـــات عقـــد يـــتم
ملن ـــــــــــــــــــــــة اقـــــــــــــــــــــــشةردو

عــو ــ ال قاملــشكالت
مــــــــع الطالــــــــب تكيـــــــف

ومجتمعھ   .معلمتھ

188 18.40% 309 30.20% 525 51.40% 1.6703 .76779 6 

53 

أعـــــــــــــــــــــــضاء يطالـــــــــــــــــــــــب
بمحاســــــــــــبة املجتمــــــــــــع
ســــــــــــة باملد ن رالعــــــــــــامل
للطالب ساءة   .عند

371 36.30% 231 22.60% 420 41.10% 1.9521 .87888 2 

54 

التعــــــــــــــــــــــــــــــــاو نيــــــــــــــــــــــــــــــــتم
ن بــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــسيق والت

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساتاملؤ
ـــــــــــــــــــــــ ال املجتمعيـــــــــــــــــــــــة

غــــــــــــــرس ـــــــــــــ إ ـــــــــــــدف
يــــــــــــــــــــــــــة الدي القــــــــــــــــــــــــــيم
خالقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و

جتماعية   .و

207 20.30% 359 35.10% 456 44.60% 1.7564 .76808 5 

55 

معيـــــــــــات ا ك رـــــــــــشا
ـــــــــز عز ـــــــــ ع ليـــــــــة
ســـة املد ن بــ رالعالقــة
للعمـــل الطــالب وأســر
نمــــــــــو مـــــــــساعدة ـــــــــ ع
مع م وتوافق الطالب

  .املجتمع

76 7.40% 350 34.20% 596 58.30% 1.4912 .63170 9 

56 
عمـــال جـــال م رـــس
ــــــــــــــزة ج تـــــــــــــوف ـــــــــــــ
مـــــــــة الال ـــــــــضية زالتعو

22 2.20% 185 18.10% 815 79.70% 1.2241 .46597 10 
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ام س   مدى

ة ة م  ضعيفة  متوسطة  كب   رالعبا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ت   ال

ن املعـــــــــــــــــاق للطـــــــــــــــــالب
سة   .رباملد

57 

املح املجتمع م س
الطــــــــــالب توعيــــــــــة ــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــس ا وغــــــــــــــــــــــــــرس

ــــــــــــــــــــــــــــ باملــــــــــــــــــــــــــــسئولية
م   .نفوس

63 6.20% 387 37.90% 572 56.00% 1.5020 .61127 8 

58 

ـــــ املعلمـــــو نيتـــــدخل
ـــــــــــــــــــسرعة ســـــــــــــــــــة راملد
أي ـــــــــــــــ ع للـــــــــــــــسيطرة
أو عنــــــــــــــــــــف موقــــــــــــــــــــف
قــــــد بلطجــــــة أحــــــداث

  .يحدث

523 51.20% 114 11.20% 385 37.70% 2.1350 .93331 1 

59 

وســــــــــــــــــــــــائل ك رــــــــــــــــــــــــشا
الـو ـشر ـ عـالم

س رباملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
حـــــــــــــو لواملجتمعـــــــــــــات

والتحــرش التنمــر منــع
  .والعنف

311 30.40% 283 27.70% 428 41.90% 1.8855 .84302 3 

60 

ــــــــــ املجتمــــــــــع م ــــــــــس
ة إدا ــــــــــ ع ب رالتــــــــــد ر
ســــــــــــــــة باملد رمــــــــــــــــات ز
طـــــــــــــــــــــط ا ضـــــــــــــــــــــع وو

السالمة   .وإجراءات

210 20.50% 393 38.50% 419 41.00% 1.7955 .75776 4 

61 

مـــــو أوليــــاء ريحــــضر
ــــــــــــــة دو راجتماعــــــــــــــات
املـــــــــــشكالت ملناقــــــــــشة
تكيــــــــــف عــــــــــو ــــــــــ قال

املد مع م   .سةرأبنا

91 8.90% 448 43.80% 483 47.30% 1.6164 .64415 7 

ــــــدو ا مــــــن ية) 12(ليتــــــ ــــــس ال ان و متوســــــط أن العينــــــة؛ أفــــــراد اســــــتجابات زحــــــسب
بلغ امس ا املحو ات رلعبا جة) 3.0من 1.703(ر بد املحو ع م استجاب ع رمما ) متوسطة(ر

عـــــام ل ـــــش و. وذلـــــك تراوحـــــت ات العبـــــا مـــــستو ـــــ روع نى بـــــ مـــــا ـــــا عل ية ـــــس ال  -1.2241(زان
أصــــــل) 2.1350 مــــــن جــــــة ن) 3(رد بــــــ تنحــــــصر املعيــــــار نحــــــراف قــــــيم أن يتــــــ كمــــــا جــــــات، يد ر
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ات)93331. -46597.( العبـــا معظـــم حـــو العينـــة أفـــراد اء آ ب تقـــا ـــ ع يـــدل ممــا ر، ر ـــذه. لر عـــز يو
بـــــضر مـــــو أوليـــــاء توعيـــــة ـــــ عـــــالم وســـــائل عـــــض ام إســـــ ـــــ إ يجـــــة ورالن عـــــةر متا املـــــشكالتة

ـ مباشـر ل ـش م ـس ـا أل م أبنـا لدى املد التوافق وعدم ضطراب ومشكالت رالسلوكية
ـــودة ا مؤســـسات حـــرص وكـــذا م، ـــصي نـــاء و م بأنفـــس م وثقـــ م تحـــصيل مثــــل–ىمـــستو

عتمــاد و التعلــيم جــودة لــضمان القوميــة يئــة مجــ-ال أحــد املجتمعيــة املــشاركة اعتبــار ــ االتع
الثالـــــث القطـــــاع واعتبـــــار ـــــودة، التطـــــو(ا ـــــومي) العمـــــل ا القطـــــاع عـــــد التنميـــــة ـــــ ك شـــــر

، ــــــ ا العمـــــل واد و مــــــو أوليـــــاء ــــــاتف ت ـــــ إ ــــــ املجتم ـــــشد ا ــــــذا أدى مـــــا و ـــــاص، يوا ر ر ر
ي املـــــــد املجتمـــــــع عالميـــــــة–ومؤســـــــسات و يـــــــة ا معيـــــــات ا عـــــــض و لتقـــــــديم–املـــــــساجد،

و مــــــنالتوعيــــــة عــــــدد ــــــو لظ ــــــان مــــــا و والــــــسلوكية، جتماعيــــــة الطــــــالب بمــــــشكالت رتمــــــام ر
إعالميـا ـا ل ج و ـ وال ـ املد املجتمـع أوسـاط جتماعية ًمراض والتحـرش،–ر التنمـر، مثـل

ـــ...والعنـــف ر) ا ظـــوا ـــ إ وتتحـــو تتفـــاقم ال ـــ ح الطـــالب مـــشكالت ـــل والتـــدخل ة املبـــاد ـــ لإ ر
انت وإن جةمرضية، بد جاءت ا أل ود ا من د مز بذل إ حاجة ات واملباد ود ا رذه ر

اسـة. متوسـطة د أكـدت ـ) Mutch, Collins, 2012(روقـد املح واملجتمـع سـة املد ن بـ الـشراكة رأن
ـــا وأ الـــشراكة، ــ طر مـــن حــرص نـــاك ــان مـــا ــ م ـــم علم و الطــالب تحـــصيل مــستو ـــ ىتــؤثر

عند جيد ل ش ا ثما ي أوليـاءرتؤ جميـع بمـشاركة س املدا قادة من ام وال ة ر ناك و ت رما ؤ ن
اســــة. رمـــو د للدعايــــة،) Smith et al, 2011(روأكــــدت التكنولوجيــــا اســــتخدام ة ضــــر ــــ ورع

سة املد ة وإدا القرار صنع باء ومشاركة للوالدين، التطوع فرص عن عالن رو  .ر

ــدوكمــا ا مـــن اتوقــوع) 12(ليتــ مـــن)59(،)53(،)58( رالعبـــا ــ ع ـــا نطــاق ــ ر،
، املحــــو ات رعبــــا ــــر إ ــــب ت ال ــــ ع ات العبــــا تلــــك ــــش ــــسرعة: "رو ســــة املد ــــ املعلمــــو ريتــــدخل ن

يحـــــدث قـــــد بلطجـــــة أحـــــداث أو عنـــــف موقـــــف أي ـــــ ع ـــــس"للـــــسيطرة ن  يقابـــــل) 2.1350(زبـــــو
باملد"؛)متوســطة( ن العـــامل بمحاســبة املجتمــع أعــضاء للطــالبيطالــب ســاءة عنــد ن"رســة زبـــو

واملجتمعــات"؛)متوســطة(يقابــل) 1.9521(ــس س باملــدا الــو ــشر ــ عــالم وســائل ك رــشا ر
والعنــف والتحــرش التنمــر منــع ــس"لحــو ن ــذه). متوســطة(يقابــل) 1.8855(زبــو عــز مــا يو ر

نيــــ وامل ــــة دا ــــام امل مــــن ــــ كث ــــ ن املعلمــــ انخــــراط ــــ إ شــــاديرالنتــــائج ــــم دو عــــو ــــ ال رة ر ق
نحــــــراف و العنـــــف مـــــشكالت مــــــع التعامـــــل ـــــ ســــــة املد ة وإدا ن خـــــصائي ض وتفـــــو ـــــم، رلطال ر
ــــاك حت و ــــة القو م صــــل بحكــــم أنــــھ ن املعلمــــ عــــض ك يــــد وال الطــــالب، عــــض لــــدى ي رالــــسلو

للمعلــم ديــدة ا دوار لطبيعــة ونظــرا بــالطالب، دو-ًاملباشــر ــا بي مــن ــ للطــالبوال كمرشــد -ره
ــا إلحال املبكــر التـدخل أو ــا، تفاقم قبـل الطــالب مـشكالت لبحــث تدخلـھ ة ضــر يحـتم ذلــك ورفـإن

نــا ت سـلوكية ملخالفــات ن املعلمـ عــض ـاب ت ا ـ إ إضــافة ـا؛ حل عــن ـز ال عنــد ن املختـص ـ رإ
الت وعــدم ــصوصية، ا س الــدر اء و ــسياق مثــل للطــالب، كقــدوة ه دو طبيعــة ومــع ر ــلر فــرغ

وغيــــاب وصــــالحياتھ، املعلــــم بــــأدوار ــــ املجتم الــــو ضــــعف عكــــس مــــا ــــذا و الطــــالب، مــــشكالت
ــــ عالمــــي التقـــص وكــــذا ، مـــو وأوليــــاء ســــة املد ن بـــ املجتمعيــــة والواجبـــات قو بــــا رالـــو ر ق

ا تجا املعلم وأدوار الطالب بمشكالت   . التوعية

ـــدوكمــا ا مــن ات) 12(ليتــ العبــا مـــن)57(،)55(،)56 (روقــوع ــى د ــا نطـــاق ــ ر،
، املحــــو ات رعبـــا ـــر إ ــــب ت ال ــــ ع ات العبـــا تلــــك ـــش ــــزة: "رو ج تــــوف ـــ عمــــال جـــال م رــــس

ســة باملد ن املعــاق للطــالب مــة الال ــضية رالتعو ــس"ز ن ك"؛)ضــعيفة(يقابــل) 1.2241(زبــو رــشا
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ن بـــــ العالقـــــة ـــــز عز ـــــ ع ليـــــة معيــــات نمـــــوا مـــــساعدة ـــــ ع للعمـــــل الطـــــالب وأســـــر ســـــة راملد
املجتمع مع م وتوافق س"الطالب ن ـ"؛)ضـعيفة(يقابـل) 1.4912(زبو ـ املح املجتمـع م ـس

م نفوســـ ـــ باملـــسئولية ـــس ا وغـــرس الطـــالب ـــس"توعيـــة ن ). ضـــعيفة(يقابـــل) 1.5020(زبـــو
والقـــوا اللـــوائح عـــض تنـــاقض ـــ إ يجـــة الن ـــذه عـــز العمـــليوقـــد ـــود املنظمـــة ن ،التطـــون

س املــدا مــدير عـض ــم تف وعـدم ، ــ املح املجتمـع أفــراد امات إلسـ املــادي انـب ا ــ ع ـ ك روال ي
مــــــستقلة مؤســــــسة ســــــة املد أن م واعتبــــــا واملجتمــــــع، ســــــة املد ن بــــــ امليــــــة الت العالقــــــة رلنوعيـــــة ر ر

و ، ـ املح املجتمـع أعـضاء عـن عيـدا ا ن والعامل ا بـاءًبأنظم مجـالس للـوائح ـم م ف قلـة كـذا
للبــدء املجتمعيـة ـود ا ـاتف ت ة ضــر يتطلـب مـا ـو و ســات، مما ـ إ ـا وترجم ا تنفيـذ روآليـات ور
ميـــة بأ ــ املجتم الــو ــشر مـــن بدايــة آمنــة، ســية مد ئـــة ب لتــوف املجتمعيــة الــشراكة بتفعيــل

ً
ر

ق مــن املجتمعيــة باملناقــشة ا ومــر ــا، ومجاال املنظمــةوًرالــشراكة واللــوائح ن للقــوان ن املختــص بــل
شـراكة إ صوال و قانونية، أو سلوكية مخالفات أو صدام يحدث ال بما ا تفعيل وطر للشراكة

ً
و ق

ا مخرجا جودة وتحقيق التعليمية املؤسسة تقدم أساسيا ا شر و ت فاعلة ًمجتمعية ً   .ن

 املجتمعيـــة الـــشراكة ام بإســـ ـــاص ا الـــسادس املحـــو املتطلبـــاترنتــائج تحقيـــق ـــ
منة سة للمد ة ردا   :ر

  )13(لجدو

املجتمعية الشراكة ام بإس اص ا السادس املحو ع ام س ومدى جة رد تحقيقر
اسةاملتطلبات الد عينة نظر ة وج من منة سة للمد ة ردا ر   )1022=ن(ر
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62  

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص
أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاء

ـــــــــــ املجتمـــــــــــع
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــصال
ن ســـــــــــــــــــــــــــ رباملد
ن ــــــــــــــــــــــــــ دا رو

ـــــــــ ن العـــــــــامل
مـــــــن ســـــــة راملد
أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
م مــــــــــــــــــــساعد
تحقيــــــــــــــق ـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــداف

ــــــ ال ــــــة بو ال
ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش أ
مـــــــن ســـــــة راملد

ا   .أجل

145 14.20% 352 34.40% 525 51.40% 1.6282 .71961 5 

63 
ك رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشا

ءأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضا
ـــــــــــ املجتمـــــــــــع

114 11.20% 378 37.00% 530 51.90% 1.5930 .68184 6 



 

 جامعة األزھر
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م تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ن بــــــــ العالقـــــــة
املجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ســـــــــــــــــــــــــــــــة رواملد
مـــــــدى ملعرفـــــــة
تقدمـــــــــــــــھ مـــــــــــــــا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة راملد
مــــن للمجتمــــع
ومـــــــا خـــــــدمات
املجتمـع يقدم
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مــــــــــــــــــــــساعدات

ا   .ل

64 

تكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة راملد
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص
املــــــــــــــــــــــــــــــــــشاركة
املجتمعيـــــــــــــــــــــــــة
الفعالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
للمجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املح
ـــــــــــا املحـــــــــــيط

مبــدألتحقيــق
ـــ املتم الـــتعلم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و
ميع   .ل

204 20.00% 339 33.20% 479 46.90% 1.7309 .77232 3 

65 

تفعيـــــــــــل يـــــــــــتم
بـاء مجـالس
ن ســـــــــــــــــــــــــ رواملد
منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء و
ة ـدو ة ربصو ر
ومنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ادفة   و

237 23.20% 370 36.20% 415 40.60% 1.8258 .77989 2 

66 

وضـــــــــــــــع يـــــــــــــــتم
منيــــــــة زخطــــــــة
عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مــــــع للتواصـــــل
سة املد ة رإدا   ر

284 27.80% 321 31.40% 417 40.80% 1.8699 .81831 1 
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67 

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
مؤســــــــــــــــــــــــــسات
املجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
مــــــــــــــع ــــــــــــــ املح

ــــــــــــــــــــــــــــــ ة ردا
تنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
مؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا

بمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة ا

سة   .رباملد

148 14.50% 397 38.80% 477 46.70% 1.6781 .71303 4 

68 

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
مؤســــــــــــــــــــــــــسات

ـــــــــــ املجتمـــــــــــع
تــــــــــــدب تـــــــــــوف

د إضافيةرموا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لتمو

وســدامل ســة رد
ا   .احتياجا

124 12.10% 350 34.20% 548 53.60% 1.5851 .69706 7 

ــــــدو ا مــــــن ية) 13(ليتــــــ ــــــس ال ان و متوســــــط أن العينــــــة؛ أفــــــراد اســــــتجابات زحــــــسب
بلــــــــغ الــــــــسادس املحــــــــو ات رلعبــــــــا جــــــــة) 3.0مــــــــن 1.702(ر بد املحــــــــو ــــــــ ع م اســــــــتجاب ــــــــ ع رممــــــــا ر

عــــام) متوســــطة( ل ــــش مــــستو. وذلــــك ــــ نىوع بـــــ مــــا ــــا عل ية ــــس ال ان و تراوحــــت ات زالعبــــا ر
أصــل) 1.8699 -1.5851( مــن جــة جــات،) 3(رد املعيــاررد نحــراف قــيم أن يتــ تنحــصريكمــا

ن ات)81831. -68184.(بـــ العبـــا معظـــم حـــو العينـــة أفـــراد اء آ ب تقـــا ـــ ع يـــدل ممـــا ر، ر عــــز. لر يو
ال قبـــــل مــــن ـــــودة ا وثقافـــــة فكـــــر ـــــشر ـــــ إ يجـــــة الن التعلـــــيمــــذه جـــــودة لـــــضمان القوميـــــة يئـــــة

ي الــــذا م التقــــو اســــة د تقــــديم ــــ ن حقيقيــــ اء شــــر ــــ املح املجتمــــع أعــــضاء واعتبــــار عتمــــاد، رو
ــــصو ساســـية املجـــاالت أحــــد املجتمعيـــة املـــشاركة واعتبــــار لالعتمـــاد، املتقدمـــة لللمؤســـسات

ـس التـا و عتمـاد، ادة شـ ـ ع لالعتماد املتقدمة ـاملؤسسة إ التعليميـة املؤسـسات جميـع
واعتبـار س، للمـدا املؤسـسية ة القـد تقيـيم ـ ـ أسا ك شـر ألنـھ ـ املح بـاملجتمع الصلة رتوطيد ر
عليميــة خدمـة تقـديم ـ املؤســسة لنجـاح ا معيـا م ضـا و ــ املح املجتمـع وأعـضاء مـو ًرأوليـاء ر ر

انت وإن الشراكة، ود ج عض توافر عكس ما و و ة، ـدمتم مز بـذل ـ إ بحاجـة ود ا تلك
متوسطة جة بد جاءت ا أل د ا   .رمن

اسة د نتائج مع النتائج ذه ـ) 2008قمر،(روتتفق املجتمعيـة الـشراكة أن ـ إ توصـلت ـ وال
وأن النفـــوذ، ذو مـــو أوليـــاء عـــض مـــن معينـــة فئـــات ـــ ع وقاصـــرة محـــدودة املـــصر ياملجتمــع ري

امل سة للمد دار رالبناء ليةي ش ا وتجعل املجتمعية الشراكة فاعلية من يحد ة أكدت. صر وقد
اســــــــة العــــــــاطي،(رد ســـــــــم) 2007عبـــــــــد أو ســــــــة باملد ـــــــــة دا ات القــــــــرا ـــــــــ م ــــــــس ال ســـــــــرة رأن ر ر ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021، أبریل لسنة )2(جزء ) 190 : (العدد

 

 

271 

ـــم مع بالتفاعــــل لألســــر ـــسمحو ال س باملــــدا ن املــــسئول ألن وذلـــك ــــا، نالـــسياسات أكــــدت. ر كمــــا
اسـة العـال،( رد ال) 2010أبـو مــوغيـاب أوليـاء مـشاركة ـ ن واملعلمـ س املـدا مـدير لـدى ررغبـة ر ي

القــــرار اتخـــاذ ـــ مـــو أوليـــاء ملـــشاركة الفرصــــة ـــيح ت ال ســـة املد أن كمـــا ســـية، املد املجـــالس رـــ ر ر
ـ اسـة. راملد د بــھ،(روتوصـلت ســم) 2016و ـ والوطنيـة والـشعبية املدنيــة املـشاركة غيـاب ـ رإ

ا وصــــنع التعليميــــة املنــــاالــــسياسة وضــــع ــــ و التعليميــــة، ة دا أســــلوب ــــ و ، ــــ التعلي رلقــــرار
اسية الد امج وال طط اسة. روا د البـد) Swaleha, 2013(روأكدت آمنـة سـية مد ئة ب لتوف رأنھ

آمنة سية مد ئة ب تحقيق إ يؤدي بما م لتمكي س املدا مدير ات قد بناء رمن ر اسـة. ير د روأكدت
ن،( وآخر املعطي ـ) 2015وعبد الكث اتخذت املتقدمة الدو سية واملد التعليمية ات دا لأن ر ر

منـــة س املــدا تـــوف ـــ م ــس ـــ ال جـــراءات اســـة. رمــن د نتـــائج مــع النتـــائج ـــذه تختلــف نمـــا رب
)Steven, 2007 (التطوعيــة عمـال ـ ة ـ كب جـة بد مو ــس مـو أوليـاء أن ـ إ توصـلت ــ روال ن ر

الد اليوم املدرخالل القرار صنع و ش كما ، را اسـة. ن د يفي،(روأكـدت أن) 2016الـش
آمنة سية مد ئة ب توف كب دو ة الثانو س املدا رلقادة   .رر

ـدو ا من يت نوقـوع) 13(لكما ت ات)65(،)66(رالعبـا عبـا مـن ـ ع ـا نطـاق ـ ر، ر
، ــبراملحـو ت ال ـ ع ن ت العبــا ن ـات ــش ــرو ة: "إ إدا مــع للتواصــل عامـة منيــة خطـة وضــع ريـتم ز
سة س" راملد ن منـاء"؛)متوسطة(يقابل) 1.8699(زبو و ن سـ واملد بـاء مجـالس تفعيـل ريـتم

ادفـــــة و ومنظمـــــة ـــــة دو ة ربـــــصو ـــــس"ر ن مـــــا). متوســـــطة(يقابـــــل) 1.8258(زبـــــو ـــــذهيعـــــزرو
الرســ الـــصيغة ـــو بـــاء مجلـــس اعتبـــار ـــ إ الـــشراكةالنتــائج العتمـــاد س املـــدا مـــن ـــ كث لـــدى رمية

أحـــــد ـــــا أل ـــــا وتوثيق جتماعـــــات تلـــــك تنظـــــيم يـــــتم التـــــا و ي، قـــــانو ل ـــــش ا ســـــا مما ان روســـــر
الـــــشراكة أوجـــــھ انـــــت وإن ، ـــــ عم ل ـــــش املجتمعيـــــة الـــــشراكة ســـــة مما ـــــ ع دلـــــة و د رالـــــشوا

بد بـــاء مجـــالس وتفعيـــل ـــ املجتم التواصـــل جـــاء كمـــا يتطلـــبمتعـــددة، مـــا ـــو و متوســـطة رجـــة
مـــن ــد متعـــددةالتوعيـــةاملز اتـــصال قنـــوات وتـــوف بـــاء بمجــالس تمـــام و الـــشراكة بمجـــاالت

الفاعلة املجتمعية للشراكة تحقيقا سة، ًباملد
  .ر

ــدوكمــا ا مــن أيــضا ليتــ ن) 13(ً ت العبــا ــى)63(،)68(روقــوع د ــا نطــاق ــ  مــنر،
، املحو ات رعبا ـشر ـو إ ـب ت ال ـ ع ن ت العبـا ن تـدب: "رـات تـوف ـ املجتمـع مؤسـسات م ـس

د ـــــــلرمــــــوا لتمو ــــــاإضــــــافية احتياجا وســـــــد ســــــة ـــــــس"راملد ن ؛)ضـــــــعيفة(يقابــــــل) 1.5851(زبــــــو
سـة" املد تقدمـھ مـا مـدى ملعرفـة سـة واملد املجتمـع ن ب العالقة م تقو املجتمع أعضاء ك رشا ر ر

ومـــــ خــــــدمات مـــــن ــــــاللمجتمـــــع ل مـــــساعدات مـــــن املجتمــــــع يقـــــدم ـــــس"ا ن يقابــــــل) 1.5930(زبـــــو
وضــعف). ضــعيفة( املجتمعيــة، الــشراكة ميــة بأ ــ املجتم الــو ضــعف ــ إ النتــائج ــذه عــز يو

ــ املع املــستو ي وتــد ، ــ التعلي النظــام مخرجــات ــ ــ املح املجتمــع أفــراد عــض لــدى ىالثقــة
ال ن ب سيق الت وغياب سر، عض تطوعيـةلدى خـدمات لتقـديم التطوعيـة واملؤسـسات يئـات

التعليميـة املؤسـسات عـض لـدى التخطيط غياب وكذا املجاالت، ش التعليمية للمؤسسات
الــشراكة، طـط والتقيـيم والتنفيـذ ـسيق الت ضـعف ، ــ املح املجتمـع مـع بالتواصـل يتعلـق فيمـا

و طط ا تلك صياغة املح املجتمع مشاركة املـشاركةوعدم ضـعف التـا و ا تنفيـذ عة متا
ا   .برامج
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ــــــ-ج ع ام ســــــ ملـــــدى تبعــــــا العينــــــة أفـــــراد اســــــتجابات ن بــــــ ق بـــــالفر اصــــــة ا ًالنتـــــائج و
اسة الد ات متغ بحسب ا ومحاو بانة س رإجما   :ر

 إجمـــــــا ـــــــ ع ام ســـــــ ملـــــــدى العينـــــــة أفــــــراد اســـــــتجابات ن بـــــــ ق بـــــــالفر اصـــــــة ا والنتــــــائج
وم بانة النوعس متغ بحسب ا   ):إناث-رذكو(رحاو

أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فـر توجــد أنــھ امليدانيــة اســة الد نتــائج ت ـ وأو ر
ذلك ن يب التا دو وا ا، ومحاو بانة س إجما ع لالعينة   :ر

  )14(لجدو

ن مستقلت ن ت لعي التاء اختبار نتائج الt – testيو داللة ار استجاباتإلظ ن ب ق وفر
املستفتاة العينة متغ أفراد حسب ا ومحاو بانة س إجما ع ام س مدى رنحو

  )1022=ن(النوع

  املتوسط  ن  النوع  راملحو
نحراف

 ياملعيار
ت   قيمة

ىمستو
 الداللة

و رذ  544 16.3217 4.19785 
لو  

 5.15826 12.3577 478 إناث
13.535 

.000  

 دالة

و رذ  544 19.7169 5.91443 
يالث ا  

 5.97149 14.6318 478 إناث
13.653 

.000 

 دالة

و رذ  544 24.5368 7.27458 
 الثالث

 6.65730 18.2071 478 إناث
14.439 

.000 

 دالة

و رذ  544 31.2390 8.59043 
ع  الرا

 8.63462 22.5021 478 إناث
16.184 

.000 

 دالة

و رذ  544 19.9963 4.66245 
امس  ا

 5.53522 13.6506 478 إناث
19.889 

.000 

 دالة

و رذ  544 14.0313 3.92904 
 السادس

 3.59988 9.4979 478 إناث
19.137 

.000  

 دالة

و رذ  544 125.8419 31.58001 
 املجموع

 34.65475 90.8473 478 إناث
16.888 

.000 

  دالة

دو ا من  :أنھ) 14(ليت

 ذات ق فــر النــوعوتوجــد ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية ــو(ًداللــة -رذ
بانة)إنـاث سـ إلجمــا ــسبة بال قيمـة،، جــاءت دالــة،) 16.888(،)ت(حيــث قيمــة ــ و

داللــة مــستو عنــد ىإحــصائيا متوســط)0.05(ً بلــغ حيــث و الــذ لــصا ق الفــر انــت و ر، و
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املحـــو ـــ ع م نمـــ)125.8419(راســـتجابا ب مـــن، العينـــة أفـــراد اســـتجابات متوســـط بلـــغ ا
الـــــشراكة). 90.8473(نـــــاث بمجـــــاالت و الـــــذ مـــــن العينـــــة أفـــــراد ـــــ و عكـــــس مـــــا ـــــو رو

طبيعــــة ــــ إ ذلــــك يرجــــع وقــــد منــــة، ســــة املد متطلبــــات تحقيــــق ــــ ــــا مي وأ راملجتمعيــــة
املجتمـع ناث عن و الذ مشاركة سبة ا ف تك وال املصر راملجتمع كمـاي ، ـ املح

بتفعيـل املعنيـة يئـات وال باملؤسسات و الذ من العينة أفراد اك احت ة ك إ ترجع رقد
ق طر عن ية أجن ات خ م عض لدى ان ما و ، املح واملجتمع سة املد ن ب رالشراكة ر

املجتمعية الشراكة ملبدأ تفعيال أك نية م بمجتمعات اك حت و ارج ل ة عا
ً

 .ر

 فــر النــوعتوجــد ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ًق ــو(و -رذ
ــاص)إنــاث ا و للمحــو ــسبة بال ل، املتطلبــاتر تحقيــق ــ املجتمعيــة الــشراكة ام بإســ

منــــــــة، ســـــــة للمد عية ـــــــشر قيمـــــــةرال جــــــــاءت دالــــــــة،)13.535(،)ت(حيـــــــث قيمـــــــة ــــــــ و
داللــة مــستو عنــد ىإحــصائيا ا)0.05(ً و متوســط، بلــغ حيــث و الــذ لــصا ق الفــر رنــت و

املحــــو ــــ ع م مــــن)16.3217(راســــتجابا العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط بلــــغ نمــــا ب ،
 ).12.3577(ناث

 النــوع ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ًتوجــد ــو(و -رذ
ـاص)إناث ا ي الثـا للمحـو سبة بال الـشرار، ام املتطلبـاتبإسـ تحقيـق ـ املجتمعيـة كة

منــة، ســة للمد يــة قيمــةرالبي جــاءت إحــصائيا،) 13.653(،)ت(حيــث دالــة قيمــة ــ ًو

داللـــــــــة مـــــــــستو متوســـــــــط)0.05(ىعنـــــــــد بلـــــــــغ حيـــــــــث و الـــــــــذ لـــــــــصا ق الفـــــــــر انـــــــــت و ر، و
املحــــو ــــ ع م مــــن)19.7169(راســــتجابا العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط بلــــغ نمــــا ب ،

 ).14.6318(ناث
 النــوع ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ًتوجــد ــو(و -رذ

اص)إناث ا الثالث للمحو سبة بال املتطلبـاتر، تحقيـق ـ املجتمعية الشراكة ام بإس
منــة، ســة للمد ــة بو قيمــةرال جــاءت إحــصائيا،)14.439(،)ت(حيــث دالــة قيمــة ــ ًو

د مـــــــــستو متوســـــــــط)0.05(اللـــــــــةىعنـــــــــد بلـــــــــغ حيـــــــــث و الـــــــــذ لـــــــــصا ق الفـــــــــر انـــــــــت و ر، و
املحــــو ــــ ع م مــــن)24.5368(راســــتجابا العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط بلــــغ نمــــا ب ،

 ).18.2071(ناث

 النــوع ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ًتوجــد ــو(و -رذ
ا)إنـاث ـع الرا للمحـو ـسبة بال املتطلبـاتـاصر، تحقيـق ـ املجتمعيـة الـشراكة ام بإسـ

منة، سة للمد ية قيمةرال جاءت إحـصائيا،) 16.184(،)ت(حيث دالـة قيمـة ـ ًو

داللـــــــــة مـــــــــستو متوســـــــــط)0.05(ىعنـــــــــد بلـــــــــغ حيـــــــــث و الـــــــــذ لـــــــــصا ق الفـــــــــر انـــــــــت و ر، و
املحــــو ــــ ع م العي)31.2390(راســــتجابا أفــــراد اســــتجابات متوســــط بلــــغ نمــــا ب مــــن، نــــة

 ).22.5021(ناث

 النــوع ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ًتوجــد ــو(و -رذ
ـــــــاص)إنـــــــاث ا ـــــــامس ا للمحـــــــو ـــــــسبة بال تحقيـــــــقر، ـــــــ املجتمعيـــــــة الـــــــشراكة ام بإســـــــ

منـــة، ســة للمد جتماعيـــة قيمــةراملتطلبــات جـــاءت قيمـــة،)19.889(،)ت(حيــث ـــ و
إحـــــص داللــــةدالــــة مـــــستو عنــــد ىائيا بلـــــغ)0.05(ً حيـــــث و الــــذ لـــــصا ق الفــــر انـــــت و ر، و

املحو ع م استجابا العينـة)19.9963(رمتوسط أفـراد استجابات متوسط بلغ نما ب ،
ناث  ).13.6506(من



  إسھام الشراكة المجتمعیة في تحقیق متطلبات المدرسة اآلمنة في مصر
 

 ولید سعید أحمد سیدأحمد/ د

 

 

 

274 

 النــوع ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ًتوجــد ــو(و -رذ
ـــــــسبة)إنـــــــاث بال ـــــــاص، ا الـــــــسادس تحقيـــــــقرللمحـــــــو ـــــــ املجتمعيـــــــة الـــــــشراكة ام بإســـــــ

منـة، سـة للمد ـة دا راملتطلبـات قيمـةر جـاءت دالـة،)19.137(،)ت(حيـث قيمـة ـ و
داللــة مــستو عنــد ىإحــصائيا متوســط)0.05(ً بلــغ حيــث و الــذ لــصا ق الفــر انــت و ر، و

املحــــو ــــ ع م ا)14.0313(راســــتجابا متوســــط بلــــغ نمــــا ب مــــن، العينــــة أفــــراد ســــتجابات
 ).9.4979(ناث

 إجمــا ــ ع ام ســ ملــدى العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ ق بــالفر اصــة ا والنتــائج
الوظيفة بحسب ا ومحاو بانة اجتما-معلم-مدير(رس ي   )أخصا

استجابات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد أنھ امليدانية اسة الد نتائج ت وأو ر
ذلكأفراد ن يب التا دو وا ا، ومحاو بانة س إجما ع لالعينة   :ر

  )15(لجدو

استجابات ن ب ق الفر داللة ار إلظ تجاه أحادي التباين تحليل اختبار نتائج ويو
املستفتاة العينة ع أفراد ام س انحو ومحاو بانة س متغرإجما حسب

  )1022=ن(الوظيفة

عات  التباينمصدر  راملحو املر   مجموع
جة رد

ة ر   ا
متوسط
عات   املر

  ف
الداللة

  حصائية

املجموعات ن  1563.842 2 3127.683  ب

املجموعات   لو 22.699 1019 23130.751  داخل

  1021 26258.434 املجموع

68.893 
.000  

  دالة

املجموعات ن  1530.690 2 3061.380  ب

املجموعات ي 38.785 1019 39521.481  داخل  الثا

  1021 42582.861 املجموع

39.466 
.000 

  دالة

املجموعات ن  5294.988 2 10589.976  ب

املجموعات  الثالث 48.557 1019 49479.571  داخل

  1021 60069.547 املجموع

109.047 
.000 

  دالة

املجموعات ن  8729.733 2 17459.466  ب

املجموعات ع 76.150 1019 77596.722  داخل  الرا

  1021 95056.188 املجموع

114.639 
.000 

  الةد

امس املجموعات ا ن  000. 81.080 2516.780 2 5033.560  ب
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عات  التباينمصدر  راملحو املر   مجموع
جة رد

ة ر   ا
متوسط
عات   املر

  ف
الداللة

  حصائية

املجموعات  31.041 1019 31630.617  داخل

  1021 36664.177 املجموع

  دالة

املجموعات ن  1827.016 2 3654.033  ب

املجموعات  السادس 15.838 1019 16138.865  داخل

  1021 19792.897 املجموع

115.357 
.000 

  دالة

املجموعات ن  112791.104 2 225582.208  ب

املجموعات  1178.008 1019 1200390.631  داخل
إجما

بانة  س
  1021 1425972.839 املجموع

95.747 
.000 

  دالة

دو ا من ق) 15(ليت فر توجد العينةوأنھ أفراد استجابات ن ب إحصائية داللة ذات
الوظيفة ملتغ اجتما-معلم-مدير(ًتبعا ي ا)أخصا ومحاو بانة س إلجما سبة بال ،ر،

قيمة جاءت ،)114.639(،)109.047(،)39.466(،)68.893(،)95.747(،)ف(حيث
إحصائي)115.357(،)81.080( دالة قيم و ب ت ال ع داللةً، مستو عند ) 0.05(ىا

الوظيفة ملتغ تبعا ا ومحاو بانة س إجما ع ق الفر اتجاه رولتوضيح -معلم-مدير(و
اجتما ي التاLSDاختبارستخدم) أخصا دو ا ا و و البعدية الثنائية نات لللمقا  .ر

  )16(لجدو

اختبار نتائج ناتLSDيو البعديةرللمقا   الثنائية

الوظيفةلعين ان م ملتغ تبعا اسة الد ًة   ).1022=ن(ر

  )ب(املجموعة  )أ(املجموعة  راملحو

ن ب   قالفر

-أ(املتوسطات
  )ب

طأ ا
  ياملعيار

الداللة
  حصائية

 000. 48689. *5.70150  معلم
  مدير

اجتما ي  000. 62438. *4.63919 أخصا
  لو

ي أخصا
 اجتما

 021. 45870. *1.06230  معلم

 000. 63643. *5.65232  معلم
  مدير

اجتما ي ي 000. 81615. *5.10510 أخصا  الثا

ي  362. 59958. 54722.  معلمأخصا
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  )ب(املجموعة  )أ(املجموعة  راملحو

ن ب   قالفر

-أ(املتوسطات
  )ب

طأ ا
  ياملعيار

الداللة
  حصائية

 اجتما

 000. 71211. *10.06041  معلم
  مدير

اجتما ي  000. 91320. *5.97622 أخصا
 الثالث

ي أخصا
 اجتما

 000. 67088. *4.08419  معلم

 000. 89177. *13.05677  علمم
  مدير

اجتما ي  000. 1.14360 *8.25336 أخصا
ع  الرا

ي أخصا
 اجتما

 000. 84014. *4.80341  معلم

 000. 56936. *7.10219  معلم
  مدير

اجتما ي  000. 73014. *4.87692 أخصا
امس  ا

ي أخصا
 اجتما

 000. 53639. *2.22527  معلم

 000. 40670. *5.94749  معلم
  مدير

اجتما ي  000. 52154. *3.66495 أخصا
 السادس

ي أخصا
 اجتما

 000. 38315. *2.28254  معلم

 000. 3.50747 *47.52068  معلم
  مدير

اجتما ي إجما 000. 4.49794 *32.51574 أخصا
بانة  س

ي أخصا
 اجتما

 000. 3.30439 *15.00493  معلم

امل* ن ب الفر أن ةقع معنو مستو عند دالة  05.ىتوسطات

دو ا من ي) 16(ليت   :ما

 الوظيفـــــة ـــــ ملتغ تبعـــــا العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر ًتوجـــــد و
اجتما-معلم-مدير( ي بانة،)أخصا س إلجما سبة بال جـاءت، حيـث مـدير لـصا

ومعلـــم مــــدير متوســــطات ن بـــ الفــــر ن)*47.52068(ققيمـــة بــــ الفــــر قيمـــة جــــاءت كمــــا ق،
اجتمــــا ي وأخــــصا مــــدير حيــــث)*32.51574(متوســــطات اجتمــــا ي أخــــصا ولــــصا ،

اجتمـــا ي أخـــصا متوســـطات ن بـــ الفـــر قيمـــة قـــيم،)*15.00493(ومعلـــمقجـــاءت ـــ و
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داللة مستو عند إحصائيا ىدالة مـدير). 0.05(ً ـ و ادة إ يجة الن ذه عز ما يو زي ر
ب س ـراملدا أك ـانوا ثم ومن املجتمعية، للشراكة املنظمة عية شر وال القانونية وانب ا

ـــــ والســـــيما منـــــة ســــة املد متطلبـــــات تحقيـــــق ـــــ املجتمعيــــة الـــــشراكة امات بإســـــ روعيــــا ً

ــ ـ املح املجتمــع أعـضاء مـع والتواصــل املجتمعيـة الـشراكة ي تــأ نمـا ب ، دار انـب يا
جتمــ ي خــصا تخــصص بأوليــاءنطــاق اتــصاال ــ املد املجتمــع أعــضاء أبــر ــو و ، ا

ً
ر ز

امات بإســــــ الفئـــــة ـــــذه ـــــ و عكـــــس مـــــا ـــــو و ، جتمـــــا انـــــب ا مـــــن والطـــــالب رمـــــو
منة سة املد متطلبات تحقيق املجتمعية   .رالشراكة

 الوظيفـــــة ـــــ ملتغ تبعـــــا العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر ًتوجـــــد و
اجتمـــــا-معلـــــم -مـــــدير( ي ـــــاص)أخـــــصا ا و للمحـــــو ــــــسبة بال ل، الــــــشراكةر ام بإســـــ

جـــاءت حيــث مــدير لــصا منــة، ســـة للمد عية ــشر ال املتطلبــات تحقيــق ــ راملجتمعيــة
ومعلــــم مـــــدير متوســـــطات ن بــــ الفـــــر ن)*5.70150(ققيمــــة بـــــ الفـــــر قيمــــة جـــــاءت كمـــــا ق،

اجتمـــــا ي وأخـــــصا مـــــدير ولـــــصا)*4.63919(متوســـــطات حيـــــث، اجتمـــــا ي أخـــــصا
اجتما ي أخصا متوسطات ن ب الفر قيمة دالة،)*1.06230(ومعلمقجاءت قيم و

داللة مستو عند ىإحصائيا ً)0.05.( 
 الوظيفـــــة ـــــ ملتغ تبعـــــا العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر ًتوجـــــد و

اجتمــــا-معلــــم-مــــدير( ي ا)أخــــصا ي الثــــا للمحــــو ــــسبة بال الــــشراكةــــاصر، ام بإســــ
قيمـة جـاءت حيـث مـدير لـصا منة، سة للمد ية البي املتطلبات تحقيق راملجتمعية

ومعلم مدير متوسطات ن ب متوسـطات)*5.65232(قالفر ن بـ الفـر قيمـة جـاءت كمـا ق،
اجتمـــــا ي وأخـــــصا داللـــــة،)*5.10510(مـــــدير مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة قـــــيم ـــــ ىو ً

)0.05.( 

 فـــــ الوظيفـــــةتوجـــــد ـــــ ملتغ تبعـــــا العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق ًر و
اجتمــــا-معلــــم-مـــدير( ي ـــاص)أخـــصا ا الثالــــث للمحـــو ــــسبة بال الــــشراكةر، ام بإســــ

قيمة جاءت حيث مدير لصا منة، سة للمد ة بو ال املتطلبات تحقيق راملجتمعية
ومعلــــــــم مــــــــدير متوســــــــطات ن بــــــــ ن)*10.06041(قالفــــــــر بــــــــ الفــــــــر قيمــــــــة جــــــــاءت كمــــــــا ق،

اجتمـــــا ي وأخـــــصا مـــــدير حيـــــث)*5.97622(متوســـــطات اجتمـــــا ي أخـــــصا ولـــــصا ،
اجتما ي أخصا متوسطات ن ب الفر قيمة دالة،)*4.08419(ومعلمقجاءت قيم و

داللة مستو عند ىإحصائيا ً)0.05.( 
 العي أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر الوظيفـــــةوتوجـــــد ـــــ ملتغ تبعـــــا ًنـــــة

اجتمــــا-معلــــم-مــــدير( ي ــــاص)أخــــصا ا ــــع الرا للمحــــو ــــسبة بال الــــشراكةر، ام بإســــ
جــــاءت حيــــث مـــدير لــــصا منــــة، ســـة للمد ية الــــ املتطلبــــات تحقيـــق ــــ راملجتمعيـــة

ومعلـــم مــــدير متوســــطات ن بـــ الفــــر ن)*13.05677(ققيمـــة بــــ الفــــر قيمـــة جــــاءت كمــــا ق،
وأخـــــ مـــــدير اجتمـــــامتوســـــطات ي حيـــــث)*8.25336(صا اجتمـــــا ي أخـــــصا ولـــــصا ،

اجتما ي أخصا متوسطات ن ب الفر قيمة دالة،)*4.80341(ومعلمقجاءت قيم و
داللة مستو عند ىإحصائيا ً)0.05.( 

 الوظيفـــــة ـــــ ملتغ تبعـــــا العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر ًتوجـــــد و
اجت-معلــم-مــدير( ي ــاص)مــاأخــصا ا ــامس ا للمحــو ــسبة بال الــشراكةر، ام بإســ

جــاءت حيــث مــدير لــصا منــة، ســة للمد جتماعيــة املتطلبــات تحقيــق ــ راملجتمعيــة
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ومعلــــم مـــــدير متوســـــطات ن بــــ الفـــــر ن)*7.10219(ققيمــــة بـــــ الفـــــر قيمــــة جـــــاءت كمـــــا ق،
اجتمـــــا ي وأخـــــصا مـــــدير اجتمـــــا)*4.87692(متوســـــطات ي أخـــــصا ولـــــصا حيـــــث،

اجتما ي أخصا متوسطات ن ب الفر قيمة دالة،)*2.22527(ومعلمقجاءت قيم و
داللة مستو عند ىإحصائيا ً)0.05.( 

 الوظيفـــــة ـــــ ملتغ تبعـــــا العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر ًتوجـــــد و
اجتمــا-معلــم-مــدير( ي ــاص)أخــصا ا الــسادس للمحــو ــسبة بال الــر، ام شراكةبإســ

قيمـة جاءت حيث مدير لصا منة، سة للمد ة دا املتطلبات تحقيق راملجتمعية ر
ومعلم مدير متوسطات ن ب متوسـطات)*5.94749(قالفر ن بـ الفـر قيمـة جـاءت كمـا ق،

اجتمـــا ي وأخــــصا قيمــــة)*3.66495(مـــدير جــــاءت حيـــث اجتمــــا ي أخـــصا ولــــصا ،
اجتمـــ ي أخـــصا متوســـطات ن بـــ إحـــصائيا،)*2.28254(ومعلـــماقالفـــر دالـــة قـــيم ـــ ًو

داللة مستو  ).0.05(ىعند

 إجمــا ــ ع ام ســ ملــدى العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ ق بــالفر اصــة ا والنتــائج
سة املد موقع متغ بحسب ا ومحاو بانة رس ف(ر  ):حضر-ر

إحــصائي داللــة ذات ق فــر توجــد أنــھ امليدانيــة اســة الد نتــائج ت ــ وأو اســتجاباتر ن بــ ة
ذلك ن يب التا دو وا ا، ومحاو بانة س إجما ع العينة لأفراد   :ر

  )17(لجدو

ن مستقلت ن ت لعي التاء اختبار نتائج استجاباتt – testيو ن ب ق الفر داللة ار وإلظ
املستفتاة العينة متغ أفراد حسب ا ومحاو بانة س إجما ع ام س مدى رنحو

سةمو املد   )1022=ن(رقع

  راملحو
موقع

سة   راملد
  املتوسط  ن

نحراف
 ياملعيار

ت   قيمة
ىمستو

 الداللة

ف  4.80611 13.2390 636 ر
لو  

 4.84794 16.4922 386 حضر
-10.457 

.000  

 دالة

ف  6.32339 16.1148 636 ر
ي  الثا

 6.17291 19.3549 386 حضر
-8.013 

.000 

 دالة

ف  6.33674 18.9906 636 ر
 الثالث

 7.78155 25.8368 386 حضر
-15.339 

.000 

 دالة

ف  8.25034 24.1934 636 ر
ع  الرا

 9.81474 32.0285 386 حضر
-13.685 

.000 

 دالة

ف  5.51368 15.3711 636 ر
امس  ا

 5.75125 19.7591 386 حضر
-12.135 

.000 

 دالة
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  راملحو
موقع

سة   راملد
  املتوسط  ن

نحراف
 ياملعيار

ت   قيمة
ىمستو

 الداللة

ف  3.73850 10.5031 636 ر
 السادس

 4.43729 14.2306 386 حضر
-14.383 

.000 

 دالة

ف  33.05862 98.4119 636 ر
 املجموع

 36.95974 127.7021 386 حضر
-13.127 

.000 

  دالة

دو ا من  :أنھ) 17(ليت

 سـة املد موقـع ـ ملتغ تبعـا العينـة أفـراد اسـتجابات ن بـ إحـصائية داللة ذات ق فر رتوجد ً و
ــــف( إلجمــــا)حــــضر-ر ــــسبة بال بانة، قيمــــة،ســــ جــــاءت ــــ، )13.127-(،)ت(حيــــث و

داللــة مـستو عنـد إحـصائيا دالـة ىقيمـة بلــغ)0.05(ً حيـث حـضر لـصا ق الفـر انـت و و،
املحـــــو ـــــ ع م اســـــتجابا أفـــــراد)127.7021(رمتوســـــط اســـــتجابات متوســـــط بلـــــغ نمـــــا ب ،

ــف الر مـــن ي). 98.4119(العينــة ال تــوفر ـــ إ يجـــة الن ــذه عـــز مـــا يو واملؤســـساتر ئـــات
ــ ع والتأكيــد التوعيــة ــادة وكــذا ، ــ كب ل ــش ة ــضر ا املنــاطق ــ ــا وتركز زالتطوعيــة

مـــا ـــو و آمنـــة، ســـية مد ئـــة ب وتـــوف ســـة املد ـــز عز و دعـــم ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ميــة رأ ر
ة ـــضر ا املنـــاطق ـــ املجتمعيـــة للـــشراكة الداعمـــة ساســـية يـــة الب تـــوافر بـــاألخ ـــ ع

ل ــا؛ـش التطوعيــة واملؤسـسات يئــات ال تــوافر ينـدر ــ ال فيــة الر باملنـاطق نــة مقا ــ ركب
فيـة، الر املنـاطق ـ مـو أوليـاء عـض لـدى ـ والتعلي الثقـا املستو ي تد إ رإضافة ى
ــد وتز فـق ــسع ي حيـث ة، ــضر ا املنـاطق ـ م بنظــرا نـة مقا ــشة املع مـستو ي روتـد ى

وم الدخل، ن تحس وثقافيـةفرص ماديـة افـد ر مـو أوليـاء لـدى يتـوافر أن يمكن ثم ون ر
عات املــشر غالبيــة تركــز وكــذا ســة، واملد ســرة ن بــ املجتمعيــة الــشراكة مجــاالت ولــدعم ر

ة ضر ا املناطق عمال جال و والتطو ا العمل واد و ة رالكب  .ير

 الع أفـراد اسـتجابات ن بـ إحـصائية داللة ذات ق فر سـةوتوجد املد موقـع ـ ملتغ تبعـا رينـة ً

ـــف( ـــاص)حـــضر-ر ا و للمحـــو ـــسبة بال ل، تحقيـــقر ـــ املجتمعيـــة الـــشراكة ام بإســـ
منــة، ســـة للمد عية ـــشر ال قيمــةراملتطلبــات جـــاءت قيمـــة، )10.457-(،)ت(حيـــث ـــ و

داللـــــة مــــــستو عنـــــد إحـــــصائيا ىدالـــــة بلــــــغ)0.05(ً حيـــــث حـــــضر لــــــصا ق الفـــــر انـــــت و و،
است املحومتوسط ع م العينـة)16.4922(رجابا أفـراد استجابات متوسط بلغ نما ب ،

ف الر  ).13.2390(من
 سـة املد موقـع ـ ملتغ تبعـا العينـة أفـراد اسـتجابات ن بـ إحـصائية داللة ذات ق فر رتوجد ً و

ــف( ــاص)حــضر-ر ا ي الثـــا للمحــو ـــسبة بال تحقيـــقر، ــ املجتمعيـــة الــشراكة ام بإســـ
البي منــة،املتطلبــات ســة للمد قيمــةريــة جــاءت دالـــة، )8.013-(،)ت(حيـــث قيمــة ــ و

داللـــة مـــستو عنـــد ىإحـــصائيا متوســـط)0.05(ً بلـــغ حيـــث حـــضر لـــصا ق الفـــر انـــت و و،
املحــــو ــــ ع م مــــن)19.3549(راســــتجابا العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط بلــــغ نمــــا ب ،

ف  ).16.1148(الر
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 ن بـ إحـصائية داللة ذات ق فر سـةوتوجد املد موقـع ـ ملتغ تبعـا العينـة أفـراد راسـتجابات ً

ــف( ــاص)حــضر-ر ا الثالــث للمحــو ــسبة بال تحقيــقر، ــ املجتمعيــة الــشراكة ام بإســ
منة، سة للمد ة بو ال قيمةراملتطلبات جاءت دالـة، )15.339-(،)ت(حيث قيمـة ـ و

داللـــة مـــستو عنـــد ىإحـــصائيا حـــضر)0.05(ً لـــصا ق الفـــر انـــت و متوســـطو، بلـــغ حيـــث
املحــــو ــــ ع م مــــن)25.8368(راســــتجابا العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط بلــــغ نمــــا ب ،

ف  ).18.9906(الر

 سـة املد موقـع ـ ملتغ تبعـا العينـة أفـراد اسـتجابات ن بـ إحـصائية داللة ذات ق فر رتوجد ً و
ــف( ــاص)حـــضر-ر ا ـــع الرا للمحـــو ــسبة بال تحر، ـــ املجتمعيــة الـــشراكة ام قيـــقبإســـ

منــــة، ســــة للمد ية الــــ قيمــــةراملتطلبــــات جــــاءت قيمــــة، )13.685-(،)ت(حيــــث ــــ و
داللـــــة مــــــستو عنـــــد إحـــــصائيا ىدالـــــة بلــــــغ)0.05(ً حيـــــث حـــــضر لــــــصا ق الفـــــر انـــــت و و،

املحو ع م استجابا العينـة)32.0285(رمتوسط أفـراد استجابات متوسط بلغ نما ب ،
ف الر  ).24.1934(من

 ذات ق فر سـةوتوجد املد موقـع ـ ملتغ تبعـا العينـة أفـراد اسـتجابات ن بـ إحـصائية رداللة ً

ف( اص)حضر-ر ا امس ا للمحو سبة بال تحقيـقر، ـ املجتمعيـة الـشراكة ام بإس
منــة، ســة للمد جتماعيــة قيمــةراملتطلبــات جــاءت قيمــة، )12.135-(،)ت(حيــث ــ و

داللـــــة مــــــستو عنـــــد إحـــــصائيا ىدالـــــة و)0.05(ً بلــــــغ، حيـــــث حـــــضر لــــــصا ق الفـــــر وانـــــت
املحو ع م استجابا العينـة)19.7591(رمتوسط أفـراد استجابات متوسط بلغ نما ب ،

ف الر  ).15.3711(من

 سـة املد موقـع ـ ملتغ تبعـا العينـة أفـراد اسـتجابات ن بـ إحـصائية داللة ذات ق فر رتوجد ً و
ف( اص)حضر-ر ا السادس للمحو سبة بال الشر، ام تحقيـقبإس ـ املجتمعية راكة

منة، سة للمد ة دا راملتطلبات قيمـةر جـاءت دالـة، )14.383-(،)ت(حيث قيمـة ـ و
داللـــة مـــستو عنـــد ىإحـــصائيا متوســـط)0.05(ً بلـــغ حيـــث حـــضر لـــصا ق الفـــر انـــت و و،

املحــــو ــــ ع م مــــن)14.2306(راســــتجابا العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط بلــــغ نمــــا ب ،
ف  ).10.5031(الر

البحث   :توصيات

ي بما الباحث يو البحث نتائج عنھ أسفرت ما   :ضوء

 تــــأث مــــن ــــا ل ملــــا وذلـــك جتماعيــــة، و ــــة بو ال وســــاط ـــ املجتمعيــــة الــــشراكة ثقافــــة ـــشر
املختلفـــة عـــالم وســـائل ـــق طر عـــن وذلـــك والتعليميـــة، ـــة بو ال العمليـــة ـــ ملمـــوس ي إيجـــا

واملـــ العبـــادة والنـــدواترودو اتجـــاه..ؤتمرات ن ـــو لت فـــراد ن بـــ عـــام منـــاخ يئـــة ل وذلـــك ، ـــ إ
الشراكة برامج نحو ي   .إيجا

 ـــــ املح املجتمـــــع ومؤســـــسات أفـــــراد التحـــــاق نــــة مر تـــــضمن ـــــ ال عات ـــــشر وال ن القـــــوان وســــن ّ

وجودة التعليمية للعملية قابتھ و ي املد املجتمع محاسبة س وت املجتمعية الشراكة امج رب
بــــــاء و منــــــاء مجــــــالس لعمــــــل املنظمــــــة ن والقــــــوان ات القــــــرا ــــــ النظــــــر وإعــــــادة ــــــا؛ رمخرجا
املاليـــة النـــوا ـــ ع الرقابيـــة الـــصالحيات مـــن ـــدا مز ـــا منح يـــتم بحيـــث س، باملـــدا ن ًواملعلمــ

ر
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وعــالج التعليميــة العمليـة ن لتحــس ع وسـر مباشــر ل ـش تتــدخل حيـث و س، باملــدا ـة دا رو ر
ا  .مشكال

 خدمــــــةإعــــــ ــــــ املجتمعيــــــة الــــــشراكة عــــــو ــــــ ال ــــــة ا الو ات والقــــــرا ن القــــــوان ــــــ النظــــــر قادة ر زر
ــــ ع واملاليــــة ــــة دا و والقانونيــــة منيــــة القيـــود ضــــع و الــــشديد التقييــــد وتجنــــب رالتعلـــيم، و

التعلــــــيم بقـــــضايا تمـــــة امل ي املـــــد املجتمـــــع ومؤســــــسات يـــــة وا ليـــــة معيـــــات ا ـــــشطة أ
متط وتوف خاصةًعموما بصفة ميع ل من التعليم  .لبات

 ومـن ـا د موا مـن سـتفادة ـ ع ا قـد و س املدا ل وتمو ة إدا ة ر ا من د مز رإتاحة ر ر ر
ــــ واملــــساعدة ــــا ــــ التعلي داء ن لتحــــس مــــة الال د املــــوا ــــ ع ــــصو ل ــــ غرا ا ــــا زموقع ر ل

منة سة املد متطلبات  .رتحقيق
 ــــ ع ـــاص ا القطـــاع ـــ مــــاتحف وفـــق س املـــدا مــــع املجتمعيـــة الـــشراكة ـــ ــــ أك بـــدو رالقيـــام ر

املـــــــسئولية نـــــــاء و ب والتـــــــد التثقيـــــــف خـــــــالل مـــــــن ـــــــا، احتياجا ـــــــ ع بنـــــــاء ســـــــة املد رتحـــــــدده ًر

بذلك املرتبطة املؤشرات خالل من ا وقياس ات، ا تلك لدى  . جتماعية
 منـــاء و ن واملعلمـــ بـــاء بمجــالس الـــصنا القطـــاع كةتمثيــل مـــش ـــان ـــشاء وإ ســة رباملد

التعاو ذا م وتقو ز عز و ومراجعة عة ملتا الصنا والقطاع سة املد ن نب  .ر

 بحيـــث ، مـــو أوليـــاء مـــع ـــا ر تطو يـــتم ســـة واملد ـــت الب ن بـــ اتفاقيـــات عقـــد س املـــدا رإلـــزام ر ر
بنــاء ــ ســة واملد مــو أوليــاء مــن ــل ــ ع الواقعــة واملــسئوليات دوار رتحـدد تــؤدير شــراكة

التعليميــة املعــاي ــ ع تفــاق مثــل القـضايا عــض وتتــضمن التعليميــة بالعمليــة تقــاء ـ رإ
ــا بادل ي أن ـ ب ي ـ ال واملعلومـات ـ امل والواجــب املواظبـة ومتطلبـات سـة باملد نـضباط رو

الــــسلوكي مثــــل بنــــاء مــــشكالت ــــة مواج جانــــب ــــ إ ســــة، واملد مــــو أوليــــاء مــــن رــــل ــــر غ ات
ذلك وغ والغياب مال و ار وال  .املقبولة

 املختلفـــــة ــــن امل اب ـــــ أ نـــــاء(دعــــوة و يد ة-ســـــباكة-ــــش ـــــاء–رنجــــا ر ــــ.. ك ـــــ)ا ام لإلســـــ
تطو ل ش باستمرار سية املد الصيانة  .رأعمال

 العنـــــف ـــــة ومواج عـــــالج ــــ ن نيـــــ وم ن ومتخصـــــص اء ـــــ خ تــــضم ة ـــــشا اس جمعيـــــات ــــشاء رإ
املدا العنفداخل ة مواج للمشاركة الدولة مستو ع مفتوحة خطوط شاء وإ ىس،  .ر

 مؤســـــسات واعتمـــــاد جـــــودة معـــــاي وثيقـــــة توجـــــد كمـــــا منـــــة ســـــة املد سياســـــة دليـــــل رإعـــــداد
مـــــن و ســــية املد الــــسالمة تــــوف ــــ ع عمــــل ـــــ ال ســــية املد اللــــوائح جميــــع وإنفــــاذ رالتعلــــيم، ر

 .راملد

 بــــص ــــة التوعو النــــدوات الــــشراكةتنظــــيم ميــــة بأ ــــ املج املجتمــــع أفــــراد لتوعيــــة مــــستمرة فة
ذلك تحقيق وآليات م م ل وأدوار التعليم  .املجتمعية

 العــــــام مــــــدار ــــــ ع مؤســــــساتھ ــــــ وممث ــــــ املح املجتمــــــع ــــــشطاء مــــــع ــــــة دو اجتماعــــــات رعقــــــد
ســــة املد متطلبــــات دعــــم ــــ ــــم أدوا وتوضــــيح م، ســــال و م ــــ ر لطــــرح م ودعــــو ، ــــ ا رالد ر رر ؤ

 .منة

 املـستقبل ـ والتعلـيم بيـة ال ة ا لـو اتيجية سـ طـط ا ـ منة س املدا ات أولو رتحديد زر
ــدف ســميا تتــضمن س املــدا ر تطــو وخطــط املــستقبلية اتيجية ســ طــط ا أن ًوضــمان ر ر

منة س  .راملدا
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 د ات ـا امل ـوا يمتل بحيـث سـية، املد القيـادات اختيـار بمعـاي رتمـام للتعامــلر مـة الال ـة زا ر
وآمنة فعالة سية مد ئة ب لتصبح سة املد ئة ب مع التعامل ع ة والقد املخاطر رمع ر  .ر

 ـرات ـساع ا حيـث مـن ـشاء عمليـات ـ ية الـ اطات لالشـ سـية املد ي املبا رإخضاع
افيــة ضــاءة و ــة و ال وســائل ــو ت وأن الفــصل، داخــل الطــالب لعــدد ا ومناســب اســة نالد ر

طـــر وكـــذلك النقيـــة امليـــاه مـــصادر تـــوافر ة وضـــر صـــناعية، أو طبيعيـــة قـــة بطر تمـــت قســـواء ور
مــــــــن ـــــــا وغ ســـــــة املد فنـــــــاء داخـــــــل واملظــــــــالت ـــــــضراء ا املـــــــساحات وتـــــــوافر القمامـــــــة رجمـــــــع

املب تخص ال اطات  .ش

 لــ ــ والبي الــص الــو مــستو فــع و ــم ألوالد التعليميــة العمليــة ــ الوالــدين ىإشــراك مر د
أن يمكــــــن ــــــ ال بــــــاألمراض م ف عـــــر و ــــــم؛ أوال ة ــــــ و م ــــــ ـــــ ع املحافظــــــة ــــــ ع م وحـــــ
الـسليمة التغذيـة أسـاليب عـن بمعلومـات م وإمداد ا، م الوقاية وطر م أبناؤ ا ل قيتعرض

م  .ل
 ات وشر تصاالت ات وشر ن التأم ات وشر الصرافة ات لشر والتعليم بية ال ة ا و ردعوة ز

ـعالنات املـشاركة خالل من منة، س املدا متطلبات وتوف التعليم ود ج رللمشاركة
واملزدحمـة، والنائيـة الفقـرة املناطق ديدة ا س املدا شاء إ و ا وتج س املدا رصيانة ر
التعليميـة املؤسـسات داخل ا إعالنا شر و قتصادية ا شط أ سة ملما فرص ا منح رمقابل

قطاعــــات ن ــــ واملؤســــساتو صــــات والبو املاليــــة املؤســــسات مخاطبــــة انيــــة إم مــــع ن، راملعلمــــ
وتــوف التعليميــة عات املــشر دعــم ــ ــا اح أ مــن ــسبة ب للمــشاركة مــوال ات وشــر واملاليــة ر

منة س املدا  .رمتطلبات
 إعــادة ــ ــساعد بمــا يــة، ا والقطاعــات ــ املح كــم ا وحــدات ن بــ عاونيــة ات شــرا بنــاء

مملوكـــــةتــــر يـــــة وخ تطوعيــــة ـــــود بج جديــــدة س مـــــدا نــــاء و الكـــــة، امل س املــــدا وصـــــيانة رميم ر
ــا نطاق ــ ليــة و يــة ا والقطاعــات ليــة معيــات ا تقــع ــ ال ــ املج كــم ا لوحــدات

غرا  .ا
 ليـة و العامـة س املـدا بنـاء ـ للمشاركة ع واملصا ات الشر اب وأ عمال جال ردعوة ر

لبنـــاءباعتبــ ع ـــ الت ــ ع عمـــال جــال يع ـــ و ــا، عل م أســـما وإطــالق ـــ وط واجــب ذلـــك رار
العدديـــــة الكثافـــــة تخفيـــــف ـــــدف والنائيـــــة واملزدحمـــــة ة ـــــ الفق املنـــــاطق ـــــ حديثـــــة س رمـــــدا
زة بـــــاألج س املـــــدا ـــــد و ب ات والـــــشر عمـــــال جـــــال قيـــــام وكـــــذلك املنـــــاطق، ـــــذه س ربمـــــدا ر ر

س مما التعليمية، منةواملعدات س املدا متطلبات توف  .رم
 ـــشر غـــرض وذلـــك املجتمعيـــة الـــشراكة فلـــسفة عـــز بموضـــوعات اســـية الد املنـــا زتـــدعيم ر

عمــــال و ات للمبـــــاد م وتــــدفع الطـــــالب لــــدى ــــا وتطبيقـــــاتالتطوعيــــة،رثقاف مجــــاالت ـــــم وف
ا ومتطلبا  .الشراكة

 مــــس تحــــت ــــ ا د مقــــر راســــتحداث ية"ر الــــ بيــــة عداديـــــةريــــد" ال املرحلــــة لطــــالب س
ة  .والثانو

 بجــــودة تقـــاء لال القــــرار اتخـــاذ مـــن ــــا يمك بمـــا ــــا و وتر ـــا وإدا ماليـــا ســــة املد صـــالحيات رـــادة ر ر ًز ً ً

املد من و سية املد السالمة مع للتعامل املناسبة طط ا وإعداد التعليمية رالعملية  .ر

 ال أو ة املجــاو بيــة ال ليــات مــن أســاتذة عــنراستــضافة للمحاضــرة ســة املد موقــع مــن بــة رقر
منة سة املد متطلبات توف ا ودو املجتمعية الشراكة مية رأ  .ر
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 أوليـاء مع التعامل كيفية ع ن جتماعي ن خصائي و ن واملعلم سية املد القيادات ب رتد ر
الفع ــــــ للمـــــــشاركة م وجــــــذ م إلــــــ الوصـــــــو وكيفيــــــة ــــــ املح املجتمـــــــع وأفــــــراد لمــــــو اليـــــــاتر

سة للمد م دعم يضمن بما املختلفة، سية راملد  .ر

 سـة مد ـل ة النا ب والتجا سات املما ع لالطالع س املدا مدير ن ب ات ا الز رتبادل ر ر ر ير
ـــا تحليل ومحاولــة منــة س املــدا متطلبـــات تحقيــق ــ ــا ودو املجتمعيـــة الــشراكة مجــال رــ ر

ا م ستفادة  .و

 لك ســــة املد موقــــع أفــــرادرتفعيــــل مــــع التواصــــل ــــ واســــتخدامھ نــــت ن شــــبكة ــــ ع ــــي و
سة باملد تتعلق أمو أي املح املجتمع رومؤسسات  .ر

 ـــ ع ـــ ك وال س، باملـــدا ن واملعلمـــ بـــاء و منـــاء ملجـــالس ـــ التنظي ـــل ي ال ـــ النظـــر رإعـــادة
ا توثيــــق ــــ ع ع ــــ ال ن الــــرا ا ل ــــش املجــــالس ــــذه ف ا، أعــــضا انتقــــاء نحــــسن بــــ لعالقــــة

يـــل تأ ـــ ع والتعلـــيم بيـــة ال ة ا و ـــ ترك ة ضـــر مـــع التعليميـــة، واملؤســـسات ـــ املح راملجتمـــع زر و
ـــــــم و ســـــــة، املد ة إدا ـــــــ املـــــــشاركة ـــــــ ـــــــم امل م بـــــــدو م وتـــــــوعي املجـــــــالس ـــــــذه رأعـــــــضاء ر ر
لتـــــذليل ســـــة املد مـــــع التـــــضامن ـــــ املجـــــالس ـــــذه ودو ـــــم املنوطـــــة جتماعيـــــة راملـــــسئولية ر

ا منةالصعو سة املد متطلبات تحقيق واملساعدة واملشكالت  .رت

 املجتمـــع مؤســـسات عمـــل عـــة متا التعليميـــة ات لـــإلدا ـــيح ي ية واملحاســـ للمـــساءلة نظـــام ربنـــاء
للتعــــاو نظـــام بنــــاء وكـــذلك منـــة، ســــة املد متطلبـــات تــــوف مجـــال ـــ و س املــــدا ـــ ـــ ناملح ر ر

فك ة ومواج املؤسسات ذه عمل ع بوالرقابة ي فال ، التطو العمل ع قائمة ا أ رة
ا توج أو ا عل  .الرقابة

 مــن منــة، س املــدا متطلبـات تــوف ــ و التعلـيم قــضايا ــ تب ـ الــسياسية حــزاب رمـشاركة
الــــــو نميــــــة ب تمــــــام و نتخابيــــــة، ــــــا رامج و ــــــا إعالم ســــــائل و ا ف ــــــ و ا نــــــدوا وخــــــالل

وكـذلك الوطنيـة، عـنباملـسئولية البحـث ـ والتعلـيم بيـة ال ة ا و مـع بالتعـاو خطـط روضـع ز ن
منة سة املد متطلبات توف ع ساعد بما للتعليم جديدة ل تمو  .رمصادر

 ،منـة س املـدا متطلبـات تحقيـق ـ التعليميـة ـن امل نقابة وخاصة نية امل النقابات رمشاركة
الـس فكـر ـشر ـ ي النقـا عـالم مـشاركة خالل النقابيـةمن نديـة ومـشاركة ، التطـو لوك

مة- مالية د موا من تملكھ يمكـن-ربما كمـا ح، للـر ادفـة ـ غ عاونيـة س مـدا ـشاء إ رـ
مـــع نــا ت ــا و ـــصوصية ا س الــدر لة مــش ـــة مواج ــ التعليميــة ـــن امل نقابــة ك ــشا وأن ر

منة س املدا  .رمبادئ
 بـــ فيمــا دوار ـــ امـــل والت ــسيق مراعـــاةالت مـــع دواجيــة، مـــن ـــد وا الــشراكة، أطـــراف زن

مــن ـ أك أو عــضو ـ ع ــشاط ـل إطــار ـ ــسيق والت ـشاطاتھ ل تــھ إدا ـ طــرف ـل راسـتقاللية
ة ودو دائمة ة بصو ق فر ل رأعضاء  .ر

 املنوطـــــــة دوار ـــــــا خالل مـــــــن يتحـــــــدد املعـــــــالم، ة ـــــــ وا مـــــــستقبلية عليميـــــــة طـــــــة خر إعـــــــداد
امل املجتمــــع ـــــبمؤســــسات نيــــة امل والنقابــــات الــــسياسية حــــزاب و ليـــــة معيــــات وا ــــ ح

منة س املدا متطلبات توف ادة ا املشاركة ا ل س ي ح التعليم  .رمجال

 حـــو العلميـــة والبحـــوث اســـات الد مـــن ـــد مز إلجـــراء بيـــة ال مجـــال ـــ ن البـــاحث ـــود ج لدعـــم ر
ــود وج التعلــيم ــ املجتمعيــة الــشراكة سموضــوع املــدا متطلبــات تلبيــة ــ التطــو رالعمــل

 .منة
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بو ال والبحث  . 49،3 ،يالتخطيط
العظيم عبد طھ ن، واملد). 2007( حس العائ العنف ولوجية ديدة. رسي ا امعة ا   .دار

غلــــو إيمــــان اغــــب، أحمــــد؛ عــــزة ، ــــسي لا ز دا). 2005( ر وفعاليــــة التنظيميــــة ــــالثقــــة املد رء
ية العر مصر ة و بية. ربجم ال  . 17 ،8،مجلة

ـــــــز العز عبــــــد مــــــشاعل ة). 2015( حيــــــدر، املطـــــــو س املــــــدا ة إدا ــــــ املجتمعيـــــــة املــــــشاركة رتفعيــــــل ر ر
يـــــــة العر باململكـــــــة العــــــام التعلـــــــيم ر لتطـــــــو ــــــز العز عبـــــــد بـــــــن هللا عبــــــد امللـــــــك ع وبمــــــشر

ة،السعودية ـشو م ـ غ ماجـست رسـالة الـشر. ر ـيقليـات شـراف. العر و ة دا رليـة
بو السعودية. يال ية العر  .اململكة

عطــــار توفيــــق ف عــــا يم؛ إبــــرا عــــة ا ي، يالــــدبا ر س). 2010( ر مــــدا عــــل ح ــــ مق نمــــوذج رتــــصميم
آمنة د إ ة ،رمدينة شو م غ ماجست رسالة موك. ر ال بية. جامعة ال  . لية

دانـــــة يعــــان، املـــــدا). 2013( الر مـــــديرات باملرحلـــــةردو الطالبـــــات لـــــدى ـــــ م الـــــو ــــز عز ـــــ رس
ـــاض الر بمدينــة ــة ة.الثانو ـــشو م ــ غ ماجـــست رســالة للعلـــوم. ر يــة العر نـــايف جامعــة

السعودية. منية ية العر  .اململكة
ناديـــة الـــدين، جمـــال امللـــك؛ عبـــد ســـ رســتم، مـــصر). 2004( ر ـــ املجتمعيـــة واملـــشاركة . التعلـــيم

التعليم ميعمؤتمر رة. ل  .يوليو3-1. القا
ـــــ م صــــــادق، امللــــــك؛ عبـــــد ســــــ رســـــتم، العمليــــــة). 2003( ر ــــــ املجتمعيـــــة الــــــشراكة دو رتفعيــــــل

التعلــــــيم ة إدا ــــــ املحافظــــــات وســــــلطات ــــــة.رالتعليميــــــة بو ال للبحــــــوث القــــــومي املركــــــز
 .والتنمية

امـــــل أحمــــــد ا). 2000( الرشـــــيدي، املــــــشكالت حـــــل ــــــ الـــــشعبية املــــــشاركة مكتبــــــة. ملجتمعيـــــةردو
ة املصر  . نجلو

ـــــاب الو عبـــــد نـــــا ـــــالل، املجـــــد؛ أبـــــو الـــــرحمن عبـــــد ـــــ). 2007( رضـــــوان، املجتمعيـــــة املـــــشاركة
ن واملعلمــ بــاء و منـــاء مجــال فكــرة ضــوء ــ ميدانيــة: التعلــيم اســة جـــودة"مــؤتمر. رد

املد صالح و بية ال الوادياج". رليات جنوب ب. معة ال بقنالية ل5-4. ية  . أبر
الفتــــاح عبـــد أحمـــد ـــي، لتعلــــيم). 2010( الز ـــة م ة ضـــر ســـة واملد ســــرة ن بـــ الـــشراكة ر رتطـــو ور

ـــــ التعلـــــيم"مـــــؤتمر. متم ر ومتطلبـــــات: تطـــــو ونمـــــاذج ى للعلـــــوم. ؤر الـــــسعودية معيـــــة ا
والنفسية ة بو ن(ال اض. )جس  . الر

وليد خالد ، والسالمة). 2005( لالسبو ة سيةال املد ئة ع. رالب والتو شر لل املنا  .زدار
عبـــاس فائقـــة بل، ســـ محمـــد؛ ة نـــو ، ي ـــا). 2019( رالـــس ومعوقا املجتمعيـــة الـــشراكة متطلبـــات

ـا ع وتوا رمـة ا بمحافظـة ـة الثانو س باملدا واملعلمات املديرات نظر ة وج مجلـة. رمن
والنفسية ة بو ال غز. العلوم للبحوث القومي  . 25 .3 ،ةاملركز
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توفيــــــق محمـــــد مـــــصر). 2005( ســـــالمة، ــــــ التعلـــــيم ر وتطـــــو لــــــدعم املجتمعيـــــة اســــــة: املـــــشاركة رد
عية شر ال لألطر املعرفـة"مؤتمر. تحليلية مجتمع الثانو التعليم ر وتطو ". ياملشاركة

والتنمية ة بو ال للبحوث القومي رة.املركز  . يوليو10 -9. القا
كمــــال منــــال ومنظمـــــات). 2019( ســــليمان، وميــــة ا املنظمــــات ن بـــــ املجتمعيــــة الــــشراكة آليـــــات

التعلـــيم س مـــدا خـــالل مـــن ـــ ا الد ـــسرب ال مـــشكالت مـــن للتخفيـــف ي املـــد راملجتمـــع ر
ــ جتماعيــة. املجتم دمــة ا ن. مجلــة جتمــاعي ن لألخــصائي ة املــصر معيــة ،61،ا

4 . 
غالــــب س بلقــــ ، املجت). 2007( الـــشر املــــشاركة ــــردو املد صــــالح ــــ تحليليــــة: رمعيــــة اســــة . رد

املتحدة ية العر ات ما جامعة بية ال لية  .24 ،رمجلة
أحمـــــد ـــــوم، بر ســـــمية؛ صـــــايمة، فـــــايز؛ ـــــة). 2011( شــــلدان، الثانو ســـــة املد ن بـــــ التواصـــــل رواقـــــع

نھ تحـس وسـبل غـزة محافظـات ـ ـ املح بــو"مـؤتمر. واملجتمـع ال ـوار وا ". يالتواصـل
ام سالميةا  .غزة. عة

عبـــدهللا ـــ ع يفي، س). 2016(الــش املـــدا لطـــالب آمنــة عليميـــة ئـــة ب تــوف ـــ س املـــدا قــادة ردو ر ر
ـاض الر بمدينـة ـة والنفـسية. الثانو ـة بو ال اسـات للد سـالمية امعـة ا ،غــزة. رمجلـة

26. 2. 
أحمــــد ــــ ع ي، علـــــوا يم؛ إبــــرا ـــــش ــــسام اب ، دا). 2019( يطحــــالو تفعيـــــلردو ــــ ســـــية املد رة ر

ــ ا بمحافظــة العــام التعلــيم س بمــدا ــ املح واملجتمــع ســة املد ن بــ رالــشراكة مجلــة. ر
النفس وعلم بية ال ية عر اسات  . 114 ،رد

املجيــــــد عبـــــد ــــــ ا املتقدمــــــة). 2007( رطـــــھ، الـــــدو عــــــض ـــــ واملجتمــــــع ســـــة املد ن بــــــ لالـــــشراكة ر
مجــال ر تطـو ـ ـا م سـتفادة انيـة الــشراكةوإم صـيغ مـن صـيغة ـا باعتبا منـاء : رس

أســوان بمحافظــة ميدانيــة اســة ــ"مــؤتمر. رد العــام التعلــيم مؤســسات واعتمــاد جــودة
ي العر الفيوم. الوطن  . مايو. جامعة

محمـــــد منـــــال خليـــــل، عبـــــدهللا؛ يـــــاء الـــــداود، ـــــز؛ العز عبـــــد عواطـــــف الـــــشراكة). 2014( الظفـــــر،
ال ـــشكيل ـــ ـــا وأثر طـــالباملجتمعيــة مـــن عينـــة لـــدى ـــ امل القـــرار واتخـــاذ نيـــة امل ـــة و

فيصل امللك ة. جامعة سكند جامعة بية ال لية  .  24،4 ،رمجلة
محمــــد منــــال التنميــــة).2014( عبــــاس، وآفــــاق الــــشراكة ن بــــ جتماعيــــة لية املعرفــــة.واملــــسؤ دار

امعية  . ا
حمـدي إســالم ، البـا بو). 2018( عبـد ال مــصراملتطلبـات ـة و جم ـ منــة سـة املد لتفعيـل رــة ر

املتقدمـة الــدو عــض ات ــ خ ضــوء ــ ع يـة نــة: لالعر مقا اســة رد ــ.ر غ ماجــست رســالة
ة شو الفيوم. رم بية. جامعة ال  . لية

النـو أبــو محمـد ، الرسـو رعبـد العــصر). 2008( ل متطلبـات ضـوء ـ بمــصر سـية املد ة دا ر رتطـو ر
اتھ ال. ومتغ  . 11،23،بيةمجلة

ــ محمـــد حــاب الـــسميع، زعبــد بيـــة). 2017( ر ال س مــدا مـــدير لــدى بداعيـــة القيــادة رتنميـــة ي
ـــــودة ا ثقافــــة ـــــوم مف ضــــوء ـــــ اصــــة ة.ا ــــشو م ـــــ غ اه دكتــــو رســـــالة ر ـــــ. ر ب جامعـــــة

ف بية. سو ال  .  لية
ي فــــــو فاطمــــــة العــــــاطي، املــــــ). 2007( زعبــــــد ســــــر مــــــع بتدائيــــــة ســــــة املد ةرشــــــراكة اســــــة: صر رد

القومية املعاي ضوء مية طنطا ،تقو جامعة بية ال لية  .مجلة
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عبـــــد ســـــيد محمـــــود، العلــــيم، عبـــــد الناصـــــر؛ عبــــد عمـــــات أحمـــــد، ن؛ حــــس أحمـــــد املعطـــــي، عبــــد
ر ــــ). 2015(الظـــا مـــصر ـــ ـــ الف للتعلـــيم بــــو ال لإلصـــالح كمـــدخل منـــة ســـة ياملد ر

املتقدمة الدو عض ات خ نةرد: لضوء مقا أسـيوط. راسة جامعـة بيـة ال ليـة ،مجلة
31)2( . 

إسماعيل سعيد بتدائيـة). 2007( عثمان، سـة باملد بـداع عايـة ـ املجتمعيـة الـشراكة ردو ر : ر
أسوان بمحافظة ميدانية اسة ة. رد املنصو جامعة بية ال لية    .رمجلة

ن حـسن محمـد ، د). 2007( ال و املجتمعيـة سـةاملـشاركة املد الذاتيـة ة را ة.ر العـصر املكتبـة
ع والتو شر  .زلل
حمدان ماجد للـتعلم). 2011( العساف، م بـدافعي ـا وعالق منـة التعلم ئة لب الطلبة ات . مدر

املعلم سالة  . 49،4،رمجلة
محمـد خالد ، الطـائف). 2020( العصي جامعـة ـ ـا مجاال سـة ومما املجتمعيـة الـشراكة رواقـع

وج سمن التد يئة أعضاء نظر اج. رة سو جامعة بية ال لية ل ة بو ال   .69. املجلة
الـــسيد ع البـــد عبـــد ضـــا تحقيـــق). 2004( رعطيـــة، ضـــوء ـــ اصـــة ا حتياجـــات ذو يعاب ياســـ

التعليميــة الفـرص ــافؤ ت د: مبـدأ والـسو مــصر ن بـ نــة مقا اسـة رد ــ،ر غ ماجـست رســالة
ة شو ق،رم الزقا بيةلي. زجامعة ال  .ة

توفيــق عــوض التعليميــة). 2005( عــوض، العمليــة دعــم ــ ي املــد املجتمــع مؤســسات املركــز. أدوار
والتنمية ة بو ال للبحوث  . القومي

هللا عبــد محمــد فتحيــة ، ـ العــام). 2006( عو التعلــيم س مــدا ــ ســية املد الــسالمة ة إدا رواقــع ر ر
مــن عمــان12-10للـصفوف ماجــست،ــسلطنة ةرســالة ــشو م ــ الــسلطان. رغ جامعــة

بية. قابوس ال  .لية
ان بــد شــبل ــب، ــ). 2010( رالغر التعلي صــالح و املجتمعيــة نقديــة: الــشراكة ــة بيــة. ؤر ال مجلــة

ديثة. املعاصرة ا بية ال  .27 .86 ،رابطة
محمــود ختــام حــات، جاللــة). 2010( الفر ة مبــاد ن مــضام تحقيــق ــ ســية املد ة دا ردو ر ر امللكــةر
هللا العبـد آمنـة"رانيا سـية مد ئـة ب نحـو رمعـا س" ً املـدا ومـديرات مـدير نظـر ـة وج رمـن ي

لو محافظة ومية ة،نا شو م غ ماجست رسالة موك. ر ال  .ردن. جامعة
ـ ع س فا ط، رالقار الـتعلم). 2014( و ات صـعو طلبـة علـيم ـ منـة ـة بو ال ئـة الب مجلـة. أثـر

 .1 ،52 ،املعلمرسالة
إسماعيل سعيد ، بتدائيـة). 2007( القا سـة باملد بـداع عايـة املجتمعية الشراكة ردو ر : ر

أسوان بمحافظة ميدانية اسة ة. رد املنصو جامعة بية ال لية   .65،رمجلة
املعطـــــــي عبــــــــد منـــــــال املــــــــشاركة). 2014( قـــــــدومي، ملجـــــــال ــــــــودة ا ضـــــــمان معــــــــاي تطبيـــــــق جــــــــة رد

ناملجتمعيـ بـو ال ن املـشرف نظـر ـة وج مـن ـا ر تطو وسـبل ـ املد العمـل ـ مجلــة. رة
اسات والد للبحوث جرش  . 15،2،رجامعة

عليـــان ، ـــ وميـــة). 2011( القر ا ـــة الثانو ســـة املد أداء ر لتطـــو ـــة املطلو املجتمعيـــة : راملـــشاركة
الطــــــائف بمحافظــــــة وميــــــة ا س املــــــدا ــــــ ع ميدانيــــــة اســـــة رد ماجــــــست،ر ــــــرســــــالة غ

ة شو القر. رم أم بية. ىجامعة ال  .لية
حمــــدان ماجــــد العــــساف، محمــــد؛ نايفــــة منــــة). 2009( قطــــامي، الــــتعلم ئــــة لب الطلبــــة ات مــــدر

للــتعلم م بـــدافعي ــا لمستقبل عربي حتميـــةعاية الموھوبين ضرورة ر"تمر ؤمـــ. وعالق
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والتبادل لــــــــــــــــملتعالعربي للموھوبين والمتفوقين وواجهة األردن للــــــــــــــــسالمج". أفضل
 .الثقا

جيــــت جو ، ــــ التعلــــيم). 2004( رقلي ن شــــؤ ــــ املجتمعيــــة والتحــــديات: واملــــشاركة مــــؤتمر. الطمــــوح
مصر بو ال صالح ة. يآفاق املنصو بية. رجامعة ال ر3-2. لية  . أكتو

توفيــــق عــــصام ســــية). 2008( قمــــر، املد ــــشطة تفعيــــل ــــ املجتمعيــــة الــــشراكة ردو ا. ر لفــــتحدار
ع والتو شر  .زلل
عطــــــــوة محمــــــــد ـــــــد، ــــــــودة). 2008( مجا ا يم مفــــــــا ضـــــــوء ــــــــ واملجتمــــــــع ســـــــة امعــــــــة. راملد ا دار

ديدة  .ا
صــم محمــد س، يم). 2005( ومحـر املفــا مــن املعاصــرة املجتمعيـة والــشراكة بــو ال يصـالح

التطبيق ع.إ والتو شر لل الفجر  . زدار
املـــــنعم عبـــــد ن نيفـــــ ليـــــة). 2011( محمـــــد، معيـــــات ا ن بـــــ املجتمعيـــــة الـــــشراكة ر تطـــــو آليـــــات

التطـــوع نحـــو الطـــالب اتجـــاه لتـــدعيم س جتماعيـــة. رواملـــدا دمـــة ا ـــ اســـات د رمجلـــة
سانية  . 31،12. والعلوم

ـــ خ محمـــد التعلـــيم). 2005( يمحمـــود، ن لتحـــس املعرفـــة إثـــراء ــــ املجتمعيـــة نمــــوذج: الـــشراكة
ح ا.مق والتنميةاملركز ة بو ال للبحوث  . لقومي

ســليمان أحمــد ، املجتمـــع). 2016( مرتــ مــع ــشاركية ال العالقـــة توثيــق ــ ســـية املد ة دا ردو ر ر
التعليمية الدمام بمنطقة ومية ا ة الثانو س املدا ميدانية: راملح اسة املجلـة. رد

ة بو العل. ال شر ال  ).118(30 ،مجلس
سيد آمال العامـة). 2010( محمدمسعود، ـة الثانو سـة للمد ي الـذا ستقالل تحقيق رمتطلبات

التعليم ة المركز ية. ضوء العر بية ال مستقبل  . 17،66 .مجلة
املجيـــــد عبـــــد نجـــــاز). 2014( املــــشاقبة، دافعيـــــة مـــــن ـــــل و منـــــة ســـــية املد ئـــــة الب ن بـــــ رالعالقـــــة

الـــــــصف طلبـــــــة نظـــــــر ـــــــة وج مـــــــن ـــــــ ا الد سروالتحـــــــصيل املـــــــدا ـــــــ ـــــــ سا رالثـــــــامن
اشـــمية ال دنيـــة اململكـــة ـــ الثانيـــة قـــاء الز يـــة تر ـــة ملدير عـــة التا وميـــة را رســـالة. ر

ة شو م غ دنية. رماجست امعة  .عمان. را
خالـــــد إســـــماعيل ، ـــــاو شـــــو؛يامل ـــــز العز عبـــــد ، س). 2020( قالـــــسل مـــــدا لتحـــــو ح ـــــ مق رتـــــصو ل ر

آمنة سية مد ئة ب إ اج. رالدمج سو جامعة بية ال لية ل ة بو ال  .75،املجلة
سـيدأحمد خالـد؛ إسـماعيل ، او أحمـد؛يامل سـعيد البحـث). 2019(وليـد لتوظيـف ح ـ مق رتـصو

اتيجية ســــــ ــــــة الر ضــــــوء ــــــ بيــــــة ال ليــــــات ب املؤســــــ ــــــ التم تحقيــــــق ــــــ بــــــو ؤال ي
امعـ"مـؤتمر. 2030ملـصر با بيــة ال ليـات ب ـ التم ــةمتطلبــات ر ضـوء ــ ة املـصر ؤات
لية". 2030 بالدق ر جامعة بية ال ر3-2. زلية  .أكتو

عــا بــن هللا عبــد ــي، القر ؛ ــ مر يوســف محمــد الــشراكة). 2018( نــصر، لتفعيــل ح ــ مق رتــصو
للمملكـة الوطنيـة ـة الر ضوء تبوك بجامعة بيـة. م2030ؤاملجتمعية ال ليـة مجلـة

ر  .187،2 .زجامعة
ــــــ ع ـــــــ عب ، الـــــــشراكة). 2010( النعنــــــا تحقيـــــــق ــــــ ليـــــــة معيــــــات ا تواجـــــــھ ــــــ ال املعوقـــــــات

التعلـيم مجـال ـسانية. املجتمعية والعلـوم جتماعيـة دمـة ا ـ اسـات د . رمجلـة
حلوان جامعة جتماعية دمة ا  . 29،3 ،لية

ن وآخــــر ؛ ــــ الن عبــــد مجــــدي املجتا). 2005( وــــالل، ســــةملــــشاركة باملد ــــة بو ال ــــشطة و رمعيــــة
واملأمو الواقع ن ب ة والتنمية. لاملصر ة بو ال للبحوث القومي  . املركز
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أحمد شعبان بمـصر). 2018( لل، اصـة ا بيـة ال بمؤسـسات منة سة املد تطبيق . رمتطلبات
املنوفية جامعة بية ال لية  . 33،2 ،مجلة

والتعلـــــيم بيـــــة ال ة ا رو قبـــــل).2008(ز التعلـــــيم مؤســـــسات واعتمـــــاد جـــــودة ضـــــمان معـــــاي وثيقـــــة
ام ية. ا العر مصر ة و  .رجم

والتعلـــــيم بيـــــة ال ة ا رو الطـــــالب). 2014(ز اجبـــــات و قـــــو املحـــــددة ـــــ املد نـــــضباط والئحـــــة ق ر
سة باملد ن العامل واختصاصات مو أولياء رومسئوليات ية.ر العر مصر ة و  . رجم

وال بية ال ة ا رو مصر). 2003( تعليمز للتعليم القومية رة. )1(. املعاي  . القا
حامد مديحة املحمدي، ؛ شكر محمد ر، يو بـو). 2019( ز ال البحـث ـ ـ للتم ات مـؤتمر. ياتجا

ـــــة" ر ضـــــوء ـــــ ة املـــــصر امعـــــات با بيـــــة ال ليـــــات ب ـــــ التم ليــــــة"2030ؤمتطلبـــــات ،
لية، بالدق ر جامعة بية رأ3-2زال   . كتو

مختـار مصطفى املجتمعيـة). 2012( الوكيل، ا: املـشاركة ـداف وأ ـا ي والتنميـة. ما الثقافـة  .مجلـة
13،59. 

صــموئيل عمــاد بــھ، التعليميــة). 2016( و الفــرص ــافؤ ت مبــدأ تحقيــق ملتطلبــات مــستقب رتــصو
املجتمعيـــــة الـــــشراكة خـــــالل مـــــن ـــــ سا التعلـــــيم مرحلـــــة ميدانيـــــة: ـــــ اســـــة ةمجلـــــ. رد

والتنمية  . 105. الثقافة

 المراجع األجنبیة: ًثانیا
Alonso, F.(2012). Community Partnership in Education. Paris. 

UNESCO.  
Casella, R. (2002). Where Policy Meets the Pavement: Stages of 

Public Involvement in the Prevention of School Violence, 
International Journal of Qualitative Studies in Education, 
15(3). 

Davis, L.(2007). Two sides of partnership: Egalitar Iaanism and 
empowerment in school- University, Journal of education 
Articles. 48(2).  

Derzon, J. et al.(2016). A national Education of Safe Schools/ Healthy 
Students Initiative: Outcomes and Influence- es, Evaluation 
and Program Planning , 35(2). 

Ellen, D. (2000). Adolescents perceptions of safety at school and their 
solution for enhancing safety and reducing school violence: A 
rural case, U. S. A. department of education. Educational 
Resource Information Center. 

Fein, R. Vossekuil, B. Pollack, W. Modzeleski, W. Reddy, M. et al. 
(2002).Threat assessment in schools: A guide to managing 
threatening situations. 

Hernandez, T. Seem, S.(2004). A safe school climate: A systemic 
approach and the school counselor. Professional School 
Counseling, 7(4). 

Jones, S. Alxelard, R. Wattigneey, W.(2007). Healthy and safe school 
environment, Part 2. Physical school environment: results from 
the school. 



  إسھام الشراكة المجتمعیة في تحقیق متطلبات المدرسة اآلمنة في مصر
 

 ولید سعید أحمد سیدأحمد/ د

 

 

 

290 

Mabie, G. (2003). Making School safe for the 21st century: An 
interview with Ronald D. Stephens. The Educational Forum, 
67(2). 

Merril, M. Taylor, N. (2012). A mixed-method exploration of 
functioning in Safe Schools/ Healthy Students Partnership, 
Evaluation and Program Planning, 35(2).  

Miles, S. & Singal, N. (2010). The Education for all Inclusive 
Education Debate: Conflict, Contradiction or Opportunity? 
International Journal of Inclusive Education. 14(1). 

Modzeleski, W. et al. (2012). An introduction to the Safe Schools/ 
Healthy Students Initiative. Evaluation and Program Planning, 
35(2). 

Mutch, C. & Collins, S. (2012). Partners in Learning: Schools 
Engagement With Parents, Families and Communities in New 
Zealand. School Community Journal. 22(1). 

Noonan, J. (2004). School climate and the safe school: Seven 
contributing factors . Educational Horizons. 83(1). 

Parker, L. Leeper, M. (1992). Effects of Fantasy Contexts on 
Children's Learning and Motivation: Making Learning More 
fun, Journal of personality and Social Psychology, 62. 

Sabir Ali and Fozia Fatima (2016). Comparative analysis of safety and 
security measures in public and private schools at secondary 
level. Journal of Social Omics, 5(3). 

Sapan, M. (1999). Because we can change the world: A practical 
guide to building cooperative, inclusive classroom 
communities. Allyne Bacon. 

Smith, J. et al. (2011) Parent involvement in urban charter schools: 
new strategies for increasing participation. The School 
Community Journal, 21(1). 

Stevens, V. K. (2007). Parental involvement in two elementary 
schools: A qualitative case study. Published PhD Thesis. the 
Faculty of the Department of Educational Leadership and 
Policy Analysis, East Tennessee State University. 

Swaleha, A. (2013). Creating safe school environment: Role of school 
Principals. The Tibet Journal. 38(1-2). 

The United Nations Children’s Fund UNICEF (2015): Key messages 
for safe school operations in countries with outbreaks of ebola. 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), and the 
World Health Organization (WHO). 

Unicef- INEE (2013): Comprehensive school safety-working towards 
a global framework for climate-smart disaster risk reduction, 
bridging development and humanitarian action in the 
education sector. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021، أبریل لسنة )2(جزء ) 190 : (العدد

 

 

291 

 المراجع العربیة باللغة اإلنجلیزیة: ًثالثا
Abbas, M. M. (2014). Social responsibility between partnership and 

development prospects. University Knowledge House. 
Abd al-Ati, F. F. (2007). The primary school partnership with 

Egyptian families: An evaluation study in light of national 
standards. Journal of the Faculty of Education, Tanta 
University. 

Abdel Moati, A. H.; Ahmed, N. A.; Abdul Alim, M, S. (2015). Safe 
school as an entrance to the educational reform of technical 
education in Egypt in light of the experiences of some 
developed countries: A comparative study. Journal of the 
Faculty of Education, Assiut University. 31, 2. 

Abdul Baqi, I. H. (2018). The educational requirements for activating 
the safe school in the Arab Republic of Egypt in light of the 
experiences of some developed countries: A comparative study. 
Unpublished Master Degree. Fayoum University. Faculty of 
Education. 

Abdul Rasoul, M. A. (2008). Developing school administration in 
Egypt in light of the requirements of the times and its variables. 
Education Journal. 11, 23. 

Abdul Samea, R. M. Z. (2017). Developing the creative leadership of 
the principals of special education schools in light of the 
concept of quality culture. Unpublished PhD. BeniSuef 
University. Faculty of Education. 

Abu Al-Ela, S. A. (2010). Improving the performance of 
administrative processes in the primary school by 
implementing the re-engineering approach: A field study. 
Conference of "Contemporary Trends in Education 
Development in the Arab World". 2. 

Al-Ahmad, H. M. (2016). Activating the partnership among the 
university and the productive institutions in the Kingdom of 
Saudi Arabia from the experts' point of view. Journal of 
Educational Sciences. Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University, 4. 

Al-Ajmi, M. H. (2007). Community participation and school self-
management. Modern Library for Publishing and Distribution. 

Al-Assaf, M. H. (2011). Students' proposals of a safe learning 
environment and its relationship to their motivation to learn. 
Teacher Message Journal. 49, 4. 

Al-Bataineh, S. M. (2016). The role of school principals in achieving a 
safe school environment in Al-Baha region schools. Journal of 
Educational Sciences. Faculty of Graduate Studies, Cairo 
University. 24, 1. 



  إسھام الشراكة المجتمعیة في تحقیق متطلبات المدرسة اآلمنة في مصر
 

 ولید سعید أحمد سیدأحمد/ د

 

 

 

292 

Al-Dababi, R. I.; Aref, T. A. (2010). Designing a proposed model to 
make Irbid schools safe. Unpublished Master degree. Yarmouk 
University. Faculty of Education. 

Al-Farihat, K. M. (2010). The role of the school administration in 
achieving the contents of Queen Rania Al-Abdullah's initiative 
"Together towards a safe school environment" from the 
directorsand principals' point of view of public schools in 
Ajloun Governorate. Unpublished Master degree. Yarmouk 
University. Jordan. 

Al-Gharib, S. B. (2010). Community partnership and educational 
reform: A critical vision. Contemporary Education Journal. 
Association for Modern Education. 86. 27. 

Al-Gindi, M. R. (2015). Family and society. Arraya House for 
Publishing and Distribution. 

Al-Hajaya, S. S.; Al-Saudi, K. A. (2017). The role of Islamic 
education teachers in promoting a safe educational 
environment for their students from the teachers' point of view 
in Al-Asema Governorate. Journal of Educational Sciences. 
Faculty of Graduate Studies. Cairo University. 25, 2. 

Al-Harbi, T. K.; Al-Abbad, A. H. (2018). The reality of school, family, 
and community partnerships in national girls' high schools in 
light of the epstein model. Journal of Faculty of Education, 
Assiut University. 34, 10. 

Al-Husseini, A. A.; Ragheb, E. Z. (2005). Organizational confidence 
and effectiveness of school performance in the Arab Republic 
of Egypt. Education Journal. 8, 17. 

Al-Jaidi, S. M. (2011). School administration's role in activating the 
societal partnership between secondary schools for girls and 
the local community. Unpublished Master degree. Imam 
Muhammad bin Saud University. Faculty of Education. 
Riyadh. 

Al-Jamal, R. A. (2004). A proposed proposal to activate partnership 
between the family and the kindergarten in light of foreign 
experiences. Journal of the Future of Arab Education. 10, 35. 

Al-Jarida, M. S.; Bahlani, N. H. (2014). A proposed model to activate 
the role of community partnership in private schools in Oman. 
Journal of Gulf and Arabian Peninsula Studies. Scientific 
Publishing Board. Kuwait University, 40, 152. 

Al-Juhani, H. D. S. (2019). Mechanisms for developing community 
partnership in Tabuk schools. Journal of faculty of Education, 
Al-Azhar University. 3, 183. 

Al-Karout, F. I. (2014). The effect of a safe educational environment 
in teaching students with learning difficulties. Teacher 
Message Journal. 52, 1. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021، أبریل لسنة )2(جزء ) 190 : (العدد

 

 

293 

Al-Mekkawi, I. K., Al-Salami, A. S. (2020). A proposed proposalof 
the transformation of inclusion schools into a safe school 
environment. The educational journal of the Faculty of 
Education, Sohag University. P 75. 

Al-Mekkawi, I. K.; Syed A., Walid, S. A. (2019). A proposed proposal 
for employing educational research to achieve institutional 
excellence in the Faculties of Education in light of the strategic 
vision of Egypt 2030. Conference "Requirements for 
Excellence in Faculties of Education in Egyptian Universities 
in Light of Vision 2030". Faculty of Education, Al-Azhar 
University, Dakahlia. 

Al-Nanaei, A. A. (2010). The obstacles that face NGOs in achieving 
community partnership in the field of education. Journal of 
Studies in Social Work and Humanities. Faculty of Social 
Work, Helwan University, 29, 3. 

Al-Qadhi, S. I. (2007). The role of community partnership in fostering 
creativity in the primary school: A field study in Aswan 
Governorate. Journal of the College of Education, Mansoura 
University. 

Al-Qurashi, A. (2011). The societal participation required to develop 
the performance of the government high school: A field study 
on public schools in Taif governorate. Unpublished Master 
Degree. Umm Al Qura University. Faculty of Education. 

Al-Rabian, D. (2013). The role of school principals in enhancing 
security awareness among high school students in Riyadh. 
Unpublished Master Degree. Naif Arab University for Security 
Sciences. Saudi Arabia. 

Al-Rashidi, A. K. (2000). The role of popular participation in solving 
societal problems. The Anglo-Egyptian Library. 

Al-Saboul, K. W. (2005). Health and safety in the school environment. 
House of Curriculum for Publication and Distribution. 

Al-Shaqba, A. (2014). The relationship between safe school 
environment and each of the achievement motivation and 
academic achievement from the point of view of students of the 
eighth grade basic in government schools affiliated to the 
Second Zarqa Education Directorate in the Hashemite 
Kingdom of Jordan. Unpublished Master degree. University of 
Jordan. Oman. 

Al-Sharia, B. G. (2007). The role of community participation in school 
reform: An analytical study. Journal of the College of 
Education, United Arab Emirates University. 

Al-Shenafi, A. A. (2016). The role of school leaders in providing a 
safe learning environment for high school students in Riyadh. 
Journal of the Islamic University of Educational and 
Psychological Studies, 26, 2. 



  إسھام الشراكة المجتمعیة في تحقیق متطلبات المدرسة اآلمنة في مصر
 

 ولید سعید أحمد سیدأحمد/ د

 

 

 

294 

Al-Subaie, N. M.; Sunbul, F. A. (2019). The requirements and 
challenges of community partnership from principals'point of 
view and teachers in secondary schools in Al-Kharma 
Governorate and its dependencies. Journal of Educational and 
Psychological Sciences. The National Research Center in 
Gaza, 3(25). 

Al-Usaimi, K. M. (2020). The reality of community partnership and 
the practice of its fields at Taif University from faculty 
members' point of view. The Educational Journal of Faculty of 
Education, Sohag University. No. 69. 

Al-Wakil, M. M. (2012). Community participation: What it is and its 
objectives. Journal of Culture and Development. 13(59). 

Al-Zafar, A. A.; Al-Daoud, H. A.; Khalil, M. M. (2014). Community 
partnership and its impact on forming a professional identity 
and professional decision-making among a sample of King 
Faisal University students. Journal of Faculty of Education, 
Alexandria University. 24(4). 

Al-Zaki, A. A. (2010). The development of the partnership between the 
family and the school is an urgent necessity for a distinguished 
education. Conference "Educational Development: Visions, 
Models and Requirements". Saudi Society for Educational and 
Psychological Sciences (Justin). Riyadh. 

Attia, R. A. A. (2004). Accommodating people with special needs in 
light of achieving the principle of equal educational 
opportunities: A comparative study between Egypt and 
Sweden. Unpublished Master degree. Zagazig University. 
Faculty of Education. 

Awad, A. T. (2005). The roles of civil society institutions in supporting 
the educational process. National Center for Educational 
Research and Development. 

Badawi, A. Z. (1982). Glossary of administrative sciences terms. The 
Egyptian Book. 

Haidar, M. A. (2015). Activating community participation in managing 
improved schools in the King Abdullah bin Abdulaziz Project 
for the Development of Public Education in the Kingdom of 
Saudi Arabia. Unpublished Master Degree. Colleges of the 
Arab East, College of Administration and Educational 
Supervision, Saudi Arabia. 

Hallel, S. A. (2018). Requirements for implementing the safe school in 
special education institutions in Egypt. Journal of the College 
of Education, Menoufia University. 33 (2). 

Hassan, H. M.; et al. (2008). School and community in light of quality 
concepts. New University House. 

Hassouna, A. (2011). Safe school. Teacher message magazine, 
ministry of education. Department of Educational Planning 
and Research, 49 (3). 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021، أبریل لسنة )2(جزء ) 190 : (العدد

 

 

295 

Hilal, M. A.; et al. (2005). Community participation and educational 
activities in the Egyptian School between reality and 
expectations. National Center for Educational Research and 
Development. 

Hussein, T. A. (2007). Psychology of family and school violence. New 
University House. 

Ibn Manzoor, J. A. (1994). Lisan Al-arab. Sader Publishing House. 
Ibrahim, H. E. A. (2016). A proposed proposal for activating family 

partnership in Egyptian primary schools in light of Epstein 
model of community partnership. Journal of the Association of 
Modern Education, 8 (27). 

Ibrahim, S. R. (2004). The role of parent-teacher councils in primary 
schools. Unpublished Master Degree. Ain-Shams University, 
Girl's College. 

Jaber, J. A., Kazem, A. K. (1986). Research methods in education and 
psychology. Arab Renaissance House. 

Jadoa, S. A. (2014). The role of school principals in supporting student 
achievement and achieving a safe school environment. Teacher 
Message Journal. 51, 2. 

Kaddoumi, M. A. (2014). The degree of application of quality 
assurance standards in the field of community participation in 
school work and ways to develop them from educational 
supervisors' point of view. Jerash University Journal for 
Research and Studies, 15 (2). 

Mahmoud, M. K. (2005). Community partnership in knowledge 
enrichment to improve education: A suggested model. National 
Center for Educational Research and Development. 

Mahrous, M. A. (2005). Contemporary educational reform and 
community partnership from concepts to application. Dar Al 
Fajr for publication and distribution. 

Masoud, A. S. M. (2010). Requirements for achieving autonomy for a 
public high school in light of the decentralization of education. 
Journal of the Future of Arab Education. 17. 66. 

Ministry of Education (2003). National standards for education in 
Egypt. 1.  

Ministry of Education (2008). Document of standards for quality 
assurance and accreditation of pre-university education 
institutions. The Egyptian Arabic Republic. 

Ministry of Education (2014). A school discipline regulation that 
defines the rights and duties of students, the responsibilities of 
parents, and the terms of reference of school personnel. The 
Egyptian Arabic Republic. 

 



  إسھام الشراكة المجتمعیة في تحقیق متطلبات المدرسة اآلمنة في مصر
 

 ولید سعید أحمد سیدأحمد/ د

 

 

 

296 

Muhammad, N. A. (2011). Mechanisms for developing community 
partnerships between NGOs and schools to support students' 
tendency towards volunteering. Journal of Studies in Social 
Work and Humanities, 12, 31. 

Mujahid, M. A. (2008). School and community in light of quality 
concepts. New University House. 

Murtada, A. S. (2016). The role of the school administration in 
strengthening the participatory relationship with the local 
community in government secondary schools in the Dammam 
Educational Zone: A field study. The Educational Journal. 
Scientific Publishing Board. Kuwait, 30 (118). 

Nasr, M. Y. M.; Al-Qarni, A. A. (2018). A proposed proposal to 
activate the community partnership at the University of Tabuk 
in light of the Kingdom's National Vision 2030. Journal of the 
College of Education, Al-Azhar University, 2, 187. 

Osman, S. I. (2007). The role of community partnership in fostering 
creativity in the primary school: A field study in Aswan 
Governorate. Journal of the College of Education, Mansoura 
University, 65. 

Owaisi, F. M. A. (2006). The reality of school safety management in 
public education schools for grades 10-12 in Oman, 
Unpublished Master degree. Sultan Qaboos University, Faculty 
of Education. 

Qalini, Georgette (2004). Community Participation in Education 
Affairs: Ambition and Challenges. The Prospects for 
Educational Reform in Egypt. Faculty of Education.  

Qamar, E. T. (2008). The role of community partnership in activating 
school activities. Dar Al-Fath for Publishing and Distribution. 

Qatami, N. M.; Al-Assaf, M. H. (2009). Students' proposals of a safe 
learning environment and its relationship to their motivation to 
learn. Conference on "Nurturing the Gifted, an Inevitable 
Necessity for a Better Arab Future". The Arab Council for the 
Gifted and Talented and the Jordan Interface for Learning and 
Cultural Exchange. 

Radwan, A. A.; Hilal, N. A. (2007). Community participation in 
education in light of the idea of trustees, parents, and teachers: 
A field study. Conference on "Quality of Faculties of Education 
and School Reform". South Valley University. College of 
Education in Qena. April 4-5. 

Rustam, R. A.; Jamal Al-Din, Nadia (2004). Education and community 
participation in Egypt. Education for All Conference. Cairo. 
July 1-3. 

Rustam, R. A.; Sadiq, M. (2003). Activating the role of community 
partnership in the educational process and the governorate 
authorities in education management. National Center for 
Educational Research and Development. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021، أبریل لسنة )2(جزء ) 190 : (العدد

 

 

297 

Salama, M. T. (2005). Community participation in supporting and 
developing education in Egypt: An analytical study of 
legislative frameworks. Conference on "Participation and 
Development of Secondary Education in the Knowledge 
Society". National Center for Educational Research and 
Development. Cairo. July 9-10. 

Sheldan, F.; Saima, S.; Barhoum, A. (2011). The reality of 
communication between the secondary school and the local 
community in the governorates of Gaza and ways to improve it. 
Conference on "Educational Communication and Dialogue". 
Islamic University. Gaza. 

Sulaiman, M. K. (2019). Community partnership mechanisms between 
governmental organizations and civil society organizations to 
mitigate the problems of school dropout through community 
education schools. Social Service Journal. Egyptian 
Association of Social Workers. 61. 4. 

Taha, R. A. (2007). The partnership between school and community in 
some developed countries and the possibility of benefiting from 
it in developing the boards of trustees as a form of partnership: 
A field study in Aswan Governorate. Conference on "Quality 
and Accreditation of Public Education Institutions in the Arab 
World". Fayoum University. 

Tahlawi, I. B. I.; Elwani, A. A. (2019). The role of the school 
administration in activating the partnership between the school 
and the local community in public education schools in 
Khobar. Journal of Arab Studies in Education and 
Psychology,114. 

Wahba, E. S. (2016). A future proposal of the requirements for 
achieving the principle of equal educational opportunities at the 
stage of basic education through community partnership: a 
field study. Journal of Culture and Development. 

Wazir, M. S.; Al-Mohammadi, M. H. (2019). Trends of Excellence in 
Educational Research. Conference "Requirements for 
Excellence in Faculties of Education in Egyptian Universities 
in the Light of Vision 2030", Faculty of Education, Al-Azhar 
University, Dakahlia, 2-3 October. 


