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  :املEFص

ات مــــد جــــة إســــ�ام إدا اســــة  لتحديــــد د ر�ــــدفت الد ر ـــاء ر س التعلــــيم بمحافظــــة حفــــر البــــاطن �ــــ� بنـ را
ق -حـــــصائية بـــــ*ن  اس، والكـــــشف عـــــن الفـــــر ـــة نظـــــر مـــــدير املـــــد ــــة مـــــن وج�ــ والـــــشرا9ات ا78تمعيـ ر ي
س �ــ� بنـــاء الـــشرا9ات  ات املـــدا اس حـــو تقــدير�م إلســـ�ام إدا رمتوســطات اســـتجابات مــدير املـــد ر لر ي

ا78تمعيـة تبعـا ملتغ*ـBات
ً

اســية، ونـوع ا:  سـة، وسـنوات اKLMـBة، والوصـو إHــG رالنـوع، واملرحلـة الد لملد ر
ــــاء الـــــشرا9ات  ــــام بمحافظـــــة حفـــــر البـــــاطن �ـــــ� بنـ ـــيم العـ س التعلــ ات مـــــدا رســـــبل تفعيـــــل إســـــ�ام إدا ر
 GـــOعـــت ع اســـة املـــنWX الوصـــفي املـــس�U، مـــستعينة باالســـRبانة الQـــP و زا78تمعيـــة، واســـتخدمت الد ر

مديرا ومديرة ، حيث استجاب ) 334(
ً

اسة إGH أن املتوسط ، وقد توصل%53.59 بdسبة 179 رت الد
س �ـ� بنـاء الـشرا9ات ا78تمعيـة �ـو  ات املـدا رالعام إلس�ام إدا جـة متوسـطة، حيـث بلـغ ) 3.13(ر ربد

جـــة عاليــة، ثـــم مجـــال ) 3.619" (الـــشراكة مــع mســـرة"متوســط مجـــال  الــشراكة مـــع املؤســـسات "ربد
ـــع املؤســــس) 3.28(بمتوســــط " اstMوميــــة جــــة متوســــطة، ثــــم مجــــال الــــشراكة مـ ات غ*ــــB الرwحيــــة رود
جـــة متوســـطة، ثـــم ) 2.888(بمتوســـط  ) 2.73(بمتوســـط " مجـــال الـــشراكة مـــع القطـــاع اLMـــاص"رود

اســة إلســ�ام  ق ذات داللــة إحـصائية حــو تقــدير أفـراد عينــة الد جـة متوســطة، ولــم توجـد فــر رود لر و
سة وسنوات  اسية ونوع املد س حفر الباطن |عز ملتغ*Bات النوع واملرحلة الد ات مدا رإدا ر ر اBKLMة، ىر

س التعليم بمحافظة حفر الباطن �� بناء الشرا9ات ا78تمعية  ات مدا رأما سبل تطو~ر إس�ام إدا ر
~ـادة الـو�� ا78تم�ـ� ) 3.15(فجاء بمتوسط   GـOاسـة بالعمـل ع جـة متوسـطة، وقـد أوصـت الد زوwد ر ر

ضــــــع معــــــاي*B وا�ــــــtة ومحــــــددة الختيــــــار أعــــــضاء 7Mنــــــة الــــــشراكة  وبأ�ميــــــة الــــــشراكة ا78تمعيــــــة، و
ســـة، والتواصــــل مـــع مؤســـسات القطـــاع اLMــــاص وغ*ـــB الرUwـــ� خـــارج اt8افظــــة،  ــ� املد را78تمعيـــة �ـ

~ة اململكة العرwية السعودية    .2030ؤوتفعيل جوانب التطوع وفق ر

سإس�امات : الsلمات املفتاحية ات املدا رإدا   . حفر الباطن، ا78تمعية الشراكة، ر
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Contributions of the administrations of general 
education schools in Hafr Al-Batin Governorate in 

building community partnerships (a field study) 
Shalash Moqbel Shalash Al Dhaban 

Department of Education and Psychology, College of Education, 
Hafr Al-Batin University 

Email: aldabaan@uhb.edu.sa 

Abstract:  

The study aimed to determine the degree of the school administration’s 
contribution to the education schools in Hafr Al-Batin in building 
community partnerships from the principals’ point of view, and to 
reveal the statistical differences between the average principals’ 
responses about their appreciation of the school administration’s 
contribution to building community partnerships according to the 
variables: gender, school stage, school type, and years Experience, and 
access to ways to activate the school administration’s contribution in 
public education schools in Hafr Al-Batin Governorate in building 
community partnerships. The year for the school administration’s 
contribution to building community partnerships is (3.13) at a medium 
degree, where the average field of “partnership with the family” 
reached (3.619) with a high degree, then the field of “partnership with 
government institutions” with an average of (3.28) and a medium 
degree, then the field of partnership with institutions Non-profit 
organization with an average of (2.888) and a medium degree, then 
“the field of partnership with the private sector” with an average of 
(2.73) and a medium degree, and there were no statistically significant 
differences about the estimation of the study sample members’ 
contribution to The school administration in Hafr Al-Batin schools is 
attributed to the variables of gender, academic stage, school type, and 
years of experience. As for ways to develop the school 
administration’s contribution to education schools in Hafr Al-Batin in 
building community partnerships, it came with an average of (3.15) 
and a medium degree. The study recommended working to increase 
community awareness of the importance of community partnership. 
Setting clear and specific criteria for selecting members of the school’s 
community partnership committee, communicating with private and 
non-profit sector institutions outside the governorate, and activating 
aspects of volunteering in accordance with the vision of the Kingdom 
of Saudi Arabia 2030. 

Keywords: contributions of school administrations, community 
partnership, Hafar Al-Batin. 
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  :Hطار العام للبحث

  :املقدمة

سة �� عاملنـا اليـوم �ـ� املؤسـسة الوحيـدة القائمـة بم�مـة التعلـيم، بـل أصـبح  رلم |عد املد
نوأحيانـــا منافـــسو–ل�ـــا شـــر9اء 

ً
ــا �ـــ� تحقيـــق �mـــداف املرجـــوة مـــن عمليـــة التعلــــيم، - ن �ـــس�مو مع�ـ

Mـــــاع ا ـــــر شــــــر~ك، ومؤســــــسات القطــ ــــت شــــــر~ك، واملؤســـــــسة التعليميــــــة mخــ stــــــومي شـــــــر~كة، ىفالب�ــ
  .ومؤسسات القطاع اLMاص شر~ك، واملؤسسات غ*B الرwحية و-عالمية شر9اء

ولذلك جاء ��تمام بالشراكة ا78تمعية �� التعليم فقد أكدت منظمة اليو�سsو خالل 
مـؤتمر البحــث و�سRــشراف �ـ� مجــال التعلــيم أن الـشراكة ا78تمعيــة نXــW مبتكـر �ــ� تــوف*B التعلــيم 

ة عGO توسيع أنظم��ا ال�Bبو~ة ل�7ميع، وأن ر الدو الPQ |ستطيع إبرام شرا9ات �� قطاع التعليم قاد ل
نــة وفعاليــة ا تقــدم )2017. موســكيPQ. (و�ــشsل أك�ــB كفــاءة ومر ، فالــشراكة ا78تمعيــة لــم |عــد خيــا

ً
ر

سة أو تتأخر عنھ بل أصبحت أمرا حتميا يجب �ستفادة منـھ وتفعيلـھ، ف�ـP عنـصر مـن  عليھ املد
ً ً

ر
ز، حيث |عز الـشراكة الثقـة املتبادلـة بـ*ن (Qaralleh.2021). ناصر التنمية املdشودة للمجتمعاتع

ات mطراف وإمsانا§�م،  لية املش�Bكة وتبادل اBKLMات واسRثمار م�ا رأطراف الشراكة، و|عز املسؤ و ز
ات mســرة �ــ� التوجيــ ~ــادة قــد ســة مــن بـــرامج لطال¨�ــا، و ~ــادة فاعليــة مــا تقدمــھ املد رو زر ھ الـــtªيح ز

ات، كما أ»�ا |س�م ��  زواملؤثر ألبنا¯�ا، وتحقق �ع�®از بالنفس والوطن املب¬P عGO النجاحات و-نجا
ة التعلــــيم. (لالوصــــو إHــــG التsامــــل املdــــشود �ــــ� بنــــاء ±Lــــصية الطالــــب ا رو ــا تــــؤدي إHــــG )2017. ز ، كمــ

ـــدى أثر�ـــــا ســـــية و|عز~ـــــز املـــــستو العل²ـــــP لطلب��ــــا، و~تعــ ىتحــــس*ن �mـــــشطة املد  للـــــسلوك ف�³BـــــG بـــــھ ر
ا¶ــPµ و�ـ� اtMيــاة عامــة ، (Willems & Gonzalez .2012). رو|ـساعد الطلبــة �ــ� تحقيـق النجــاح الد

اسة نيوش*Bش  حيث توصلت إGH أ�ميـة الـشرا9ات الفاعلـة ) (Newchurch.2017رو�ذا ما أكدتھ د
 .�� نجاح الطالب

GHا فإن �ذا يحتاج إ�ولتفعيل الشراكة ا78تمعية وتحقيق أ�داف GOقيادة كفؤة تقدم ع 
سـة �ـ� تحقيــق  سـة، وتحــو بنود�ـا إHـG واقـع �ـساعد املد راتخـاذ القـرار �عقـد الـشرا9ات امل�مـة للمد لر ّ

عة والPQ تحتاج إGH تsاتف املؤسسات  رأ�داف�ا الكب*Bة واملتعاظمة �� ضوء mحداث العاملية املRسا
�ـذا يRبـ*ن مـا يمكـن �� حماية قيم ا78تمعات والر³ـ� بأفراد�ـا نحـو املsانـة الQـ P تdـشد�ا الÊـشر~ة، ̈و

ة العلميــة والتقــدم التق¬ــP الــذي  س �ــ� بنــاء الــشرا9ات ا78تمعيــة، فــالثو ات املــدا رأن |ــس�م بــھ إدا ر ر
 PــQـات ال�7Mس وا عة وتحـديات م�®ايـدة فرضـت واقعـا جديـدا عOـG املـدا رنمـر بـھ جلـب |غ*ـBات مRـسا ر

ً ً

ات امل ت، ولم �عد رتتوGH تنفيذ أ�داف�ا ومن أ�م�ا -دا سة وتطو سية، فتغ*Bت أدوار مدير املد رد ر ر
مدير اليوم �و مدير mمس، فل�س mمر متا�عة للطالب وحفظا للنظام وتأكدا من دقة ال7Ëالت 

ً ً

والرفــع باLMطابــات، بــل |عــدى ذلــك إHــG أدوار قياديــة تقــوم عOــG أســاس العمــل التعــاو�ي مــع أعــضاء 
ة امل)2015. النوح. (ا78تمع سة �� بناء الشرا9ات والعمل عOـG ر، فإدا سة �� ا7M�ة mعGO �� املد رد ر

ـــراط ا78تمـــــع اOt8ـــــ� حاســـــم �ـــــ� التعـــــاو  ســـــة النخــ ـــم مـــــدير املد ــــا، حيـــــث أن دعــ نإنجاح�ـــــا فنجاح�ـ ر
ر  سة الذي ال يكتفي بإتاحة الفرص للـشرا9ات بـل يـصنع�ا �عتKـB عامـل ضـر يالناÍÎ، فمدير املد و ر

إن لـم يكـن 9افيـا–
ً

-،ÍÎاسـتمرار �ـذه الـشرا9اتن لتعـاو نـا �Hالتــاwن. ( و وقــد ) 2015.وإ�ـست*ن وآخـر
اتليـف وwونـت  اسـة  رجـاء �ـ� د غـم عـدم طـرح أسـئلة حـو مـا يمكـن ) Ratliffe & Ponte.2018(ر لأنـھ  ر

سـة إال أن غالبيـة أوليــاء  س مـن إسـ�ام �ــ� بنـاء الـشرا9ات بـ*ن mســرة واملد رأن يقـوم بـھ مـدير املــدا ر و
ساء ثقافة املشاركة حÖQ ولو 9ان �ناك عوائق رmمو ركز عGO أ�مية ما سة �� إ ر يقوم بھ مدير املد ر

  .روعدم توافق ب*ن املعلم*ن وأولياء mمو
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اســة اtMاليــة مــن خــالل مــا يمكــن أن يقــوم بــھ مــدير  وومــن �ــذا املنطلــق نبعــت فكــرة الد ر
ـــام بمحافظــــة س التعلــــيم العــ س مــــن إســـــ�ام �ــــ� بنـــــاء الــــشرا9ات ا78تمعيــــة بمـــــدا راملــــدا  حفـــــر ر

  .الباطن

اسة وأسئلIJا   :رمشMلة الد

~ــــــة اململكــــــة العرwيــــــة الــــــسعودية  ـــع شــــــر~sا 2030ؤنـــــصت ر ة أن يsــــــو ا78تمـــ  عOـــــG ضــــــر
ُ

ن ور
، بdيانھ مت*ن، فال�®مت بدو أكBK لألسرة �� |علـيم  سة �� |عليم mبناء من أجل مجتمع حيو رللمد ي ر

سة بحلو عام من أسر الطلبة �� أ�% 80أبنا¯�ا، وجعلت من أ�داف�ا مشاركة  لشطة املد �ــ 1442ر
ن م، باإلضـــافة إHــــG التعــــاو مــــع القطـــاع*ن اLMــــاص وغ*ــــB الرUwــــ� �ـــ� تقــــديم بــــرامج وفعاليــــات 2020-

~ة اململكة العرwيـة الـسعودية . (زمبتكرة |عز الشرا9ات التعليمية ً، وwنـاء عOـG ذلـك )2016. 2030ؤر

ة التعليم ��  ا رأطلقت و ة شراكة 1438 / 2 / 7ز سة مع mسرة وا78تمع ر �ـ مباد تقاء(راملد ، حيث )را
ـــة مـــــع  ســ ســــة مـــــع mســــرة وا78تمـــــع، وإ�ــــشاء وحـــــدات لــــشراكة املد ـــز لـــــشراكة املد رتــــم تأســـــ�س مركـ ر

ن التعليميــــة  ات التعلــــيم تــــرتبط بمــــساعد مــــدير التعلــــيم للــــشؤ ومؤســــسات ا78تمــــع �ــــ� إدا / بنــــ*ن(ر
ة التعليم(، وتم استحداث جائزة للشرا9ات ا78تمعية املم*®ة )بنات ا رو ال )2021. ز ز، ومع ذلك فال 

اسة قرالة ر�ناك قصو �� بناء الشرا9ات ا78تمعية حيث توصلت  ر إGH أن دو (Qaralleh.2021)رد
جـــة متوســـطة  س محافظـــة اLMـــرج �ـــ� |عز~ـــز الـــشراكة ا78تمعيـــة 9ـــان بد رمـــدير مـــدا ر ، كمـــا )3.24(ي

اسة جــة ممإHـG أن ) 2019. يطحالو وعلـوا�ي (رتوصلت د س التعلـيم بمحافظـة رد سـة مـدير مـدا را ير
جـــة متوســـطة، اســــة راKLMـــB �ـــ� تفعيـــل الـــشراكة ا78تمعيـــة مـــع ا78تمــــع اOt8ـــ� 9ـــان بد ر وتوصـــلت د

س محافظـة بر~ـدة مـن قبـل مـدير ) 2019. طيب وال7Úالن( يأن تفعيل الـشراكة ا78تمعيـة �ـ� مـدا ر
س لـــم يكـــن دائمـــا بـــل  ومـــديرات املـــدا

ُ
غالبـــا"ر

ً
اســـة" جـــة ) 2018. اtMميـــد (ر، كمـــا توصـــلت د رإHـــG أن د

جـة  �ا �� بناء الشراكة ا78تمعية 9ان بد سية �� مدينة الر~اض لدو ة املد سة -دا رمما ر ر " موافـق"رر
س للشراكة ا78تمعية كما توصلت إGH ذلك  ات املدا رباإلضافة إGH وجود تحديات تواجھ تفعيل إدا ر

اسة  قلـة : لتحـديات الQـP تواجـھ �ـذا التفعيـلحيـث ذكـرت أن مـن أ�ـم ا) 2021. العمود واملظفر(رد
 PــQــة ال~ ~ــادة mعبــاء -دا رتــوافر القيــادات املؤ�لــة واملتخصــصة �ــ� تفعيــل الــشرا9ات ا78تمعيــة، و ز

اســــة  ن واملــــديرات، كمـــا توصـــلت د ريتحمل�ـــا املـــدير إHـــG أن �نــــاك معوقـــات |عيــــق ) 2018. اtMميـــد(و
س �� بناء الشرا9ات ا78تمعية وجاءت رمدير املدا جة ي ~Êية "موافق"ر بد �ا قلة الBKامج التد ر، وأبر ز

سة   . راملتخصصة �� بناء الشرا9ات ا78تمعية وضعف مشاركة ا78تمع ا�Ot8 مع املد

اســــة  يالQــــP توصــــلت إHــــG أن تفعيــــل مــــدير ) 2017. يالــــشمر(رو�ـــ� محافظــــة حفــــر البــــاطن طبقــــت د
س للـــشراكة مـــع ا78تمـــع اOt8ـــ� جـــاء بمـــدى تفعيـــل وتوصـــلت إHـــG ). 3.18( متوســـط رومـــديرات املـــدا

ســــة عــــن تفعيــــل الــــشراكة ا78تمعيــــة �ــــ� مجــــاالت الــــشراكة �ــــ� ) 17(وجـــود  رمعيقــــا �عيــــق مــــدير املد
ً

ة أطلقـت  ا ~ـة و�mـداف العامـة، وحيـث أن الـو ¶ـPµ والـدعم املـا�H والـشراكة �ـ� الر رالتخطـيط املد زر ؤ
اسـة وتـم تأســ�س وحـدة للـشراكة ا78تم تقـاء �عـد �ـذه الد ة ا رمبـاد ر ة التعلـيم و7Mـان �ــ� ر رعيـة �ـ� إدا

Üس الباحث ملقر  تقاء للتم*® والعديد من امللتقيات، ومن خالل تد س، باإلضافة إGH جائزة ا راملدا ر ر ر
املؤسسات ال�Bبو~ة والشراكة ا78تمعية لطالب وطالبات ماجست*B القيادة ال�Bبو~ة �� جامعة حفر 

س، ملس  رالباطن ومعظم الطلبة مدير ومديرات مدا س �ـ� بنـاء و ات املـدا اسـة إسـ�ام إدا رأ�مية د ر ر
  .الشرا9ات ا78تمعية



إسهامات إدارات مدارس التعليم العام بمحافظة حفر الباطن في بناء 
 )دراسة ميدانية(الشراكات المجتمعية 
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اســة �ــ� الـسؤال الــرئ�س Ý|ـي ة مـشsلة الد رو~مكـن بلــو س التعلــيم : ر ات مــدا جــة إسـ�ام إدا رمــا د ر ر
  :؟ و~تفرع منھ mسئلة Ýتيةالعام بمحافظة حفر الباطن  � بناء الشرا&ات ا%$تمعية

س �ــــ -1 ات املــــدا جــــة إســــ�ام إدا رمــــا د ر ـــدير ر ي� بنــــاء الــــشرا9ات ا78تمعيــــة مــــن وج�ــــة نظــــر مـ
س التعليم العام بمحافظة حفر الباطن؟   رمدا

ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو  -2 ى�ــــل توجــــد فــــر ـــتجابات 0,05و  بــــ*ن متوســــطات اسـ
ات  س التعلــــيم العــــام بمحافظــــة حفــــر البــــاطن حــــو تقــــدير�م إلســــ�ام إدا رمــــدير مــــدا لر ي

س �ــــ� بنــــاء الــــشرا9ات ا78تمعيــــة  تبعــــا ملتغ*ــــBاتراملـــدا
ً

اســــية، ونــــوع :  رالنــــوع، واملرحلــــة الد
سة، وسنوات اBKLMة؟   راملد

س �� بناء الشرا9ات ا78تمعية من وج�ة نظر مدير  -3 ات املدا يما سبل تفعيل إس�ام إدا ر ر
س التعليم العام بمحافظة حفر الباطن؟   رمدا

اسة   :رأPداف الد

س �ـــ� بنــــاء الـــشرا9ات ا8 -  ات املـــدا جـــة إســـ�ام إدا رتحديـــد د ر س التعلــــيم ر ر7تمعيـــة �ـــ� مـــدا
  .العام بمحافظة حفر الباطن

س  -  ق ذات الداللة -حصائية بـ*ن متوسـطات اسـتجابات مـدير مـدا رالكشف عن الفر ي و
س �ـــ� بنــــاء  ات املـــدا رالتعلـــيم العـــام بمحافظـــة حفــــر البـــاطن حـــو تقـــدير�م إلســــ�ام إدا ر ل

الــشرا9ات ا78تمعيــة تبعــا ملتغ*ــBات
ً

اســية:  ســة، وســنوات رالنــوع، واملرحلــة الد ر، ونــوع املد
  .اBKLMة

س  -  س �ـ� بنـاء الـشرا9ات ا78تمعيـة �ـ� مـدا ات املـدا رالوصو إGH سبل تفعيل إسـ�ام إدا ر ر ل
  .التعليم العام بمحافظة حفر الباطن

اسة   :رأPمية الد

س التعلـيم  اسة أ�مي��ا مـن طبيعـة الـشراكة ا78تمعيـة وأ�مي��ـا بالdـسبة إHـG مـدا ر|ستمد الد ر
~ـــة اململكـــة العرwيـــة الـــسعودية العـــام، وتوافق�ـــا ة التعلـــيم لتحقيـــق ر ا ؤ مـــع توج�ـــات و ر ، كمـــا 2030ز

�ـــم �ـــ� بنــــاء  ~ــــة دو س بأ�ميـــة الـــشرا9ات ومحو ريؤمـــل أن |ـــس�م �ـــ� توعيــــة مـــدير ومـــديرات املــــدا ر ر ي
ة التعلـــــــيم  ـــ� إدا ل*ن ال�Bبـــــــو~*ن �ــــ ـــــديم مق�Bحـــــــات للمــــــدير~ن واملـــــــسؤ ـــع تقــ رالــــــشرا9ات ا78تمعيـــــــة، مــــ و

ة التعليم لتطو~ر الشرا9ات ا78تمعية بما يحقق �mدافبمحافظة حفر الباطن ا ر و   .وز

اسة  :رحدود الد

س �ـ� بنـاء الـشرا9ات ا78تمعيـة :اRSدود املوضوعية -  ات املـدا ر اقتصرت عOـG إسـ�ام إدا ر
الشراكة مع mسـرة، الـشراكة مـع املؤسـسات اstMوميـة، الـشراكة مـع : �� ا78االت Ýتية

 .املؤسسات غ*B الرwحيةالقطاع اLMاص، الشراكة مع 

س التعلـــيم العـــام  بمراحل�ـــا الـــثالث :اRSـــدود املMانيـــة -  ) يابتـــداàي، متوســـط، ثـــانو( ر مـــدا
 بمحافظة حفر الباطن باململكة العرwية السعودية

ا¶ــــــPµ :اRSــــــدود الزمانيــــــة -  ا¶ــــــm Pµو مــــــن العــــــام الد ر الفــــــصل الد  املوافــــــق 1442/1443لر
2021/2022.  

س التعليم العام بمحافظة حفر الباطنومدير ومدير: اRSدود الVشرUة -    رات مدا
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اسة   :رمصطRFات الد

ســة وmســـرة : Community Partnershipالــشراكة ا%$تمعيــة  رالتعــاو والتsامــل بـــ*ن املد ن
ة (وا78تمــع �ـــ� بنــاء الKـــBامج و�mــشطة والفعاليـــات ومتا�ع��ـــا وتقو~م�ــا لز~ـــادة فاعليــة 9ـــل مـــ�áم  ا رو ز

عالقـــة |ـــشبھ الـــشراكة : بأ»�ـــا) 2021 (Websterقـــاموس و~Êـــس�B ف�ـــا ، وعر)10. ص. 2017. التعلـــيم
ليات محددة ومش�Bكة والقانونية وتنطو عادة عGO |عاو وثيق ب*ن أطراف ل�ا حقو ومسؤ ق ن  . ي

وÜعرف�ــا الباحــث إجرائيــا بأ»�ــا
ً

ســة ومؤســسة مــن مؤســـسات :  ر|عــاو واعتمـــاد متبــادل بــ*ن املد ن
 اstMوميــة، ومؤســسات القطــاع اLMــاص، واملؤســسات غ*ــB ا78تمــع، ممثلــة �ــ� mســرة، واملؤســسات

  .الرwحية، من خالل اتفاقية مقننة لتحقيق أ�داف مش�Bكة ل�ا عائد إيجاãي عGO الطرف*ن

سية  ة املد رHدا ّمجموعـة مـن العمليـات ال�Bبو~ـة املتsاملـة ينفـذ�ا : School Managementر ّ

مجموعة ترwو~*ن مؤ�ل*ن تأ�يال عاليا لتحقيق أ�
ً ً

 BـKبية الرامية إلشـباع حاجـات ا78تمـع عBداف ال�
مجموعـــة مـــن -جـــراءات و�mـــشطة 9ـــالتخطيط والتنظــــيم والتنفيـــذ والتوجيـــھ ثـــم التقـــو~م التخــــاذ 

ات �� ضوء املنجزات عمليـة : بأ»�ـا) 2010(وعرف�ا حسان وال²7ÚـP ) 171ص . 2004. طافش. (رقرا
ل تحقيـق أ�ـداف املؤسـسة التعليميـة، حيـث |ع¬ــÖ |عبئـة ا7M�ـود الÊـشر~ة واملاديـة وتوج�å�ـا مـن أجـ

ســية و-شـــراف الف¬ــP وتمو~ـــل  Üس و�mـــشطة املد ~ــة والفنيـــة، واملنــاWæ وطـــر التــد ربــالنوا�ç -دا ر قر
 PــQال �çذلــك مـن النـوا Bامج التعليميـة وتنظـيم العالقــة بـ*ن املؤسـسات التعليميــة وا78تمـع وغ*ـBـKال

  .94ص . تؤثر �� العملية التعليمية

Üـــــا الباحــــــث إجرائيــــــا بأ»�ــــــاو�عرف
ً

ســــــة مــــــن خــــــالل :  ــــداف املد ــــق أ�ــ لة عـــــن تحقيــ را7M�ــــــة املــــــسؤ و
ـــة مـــــع  سـ لية عــــن عقـــــد شــــرا9ات املد �ــــ� ذلـــــك املــــسؤ رالتخطــــيط والتنظــــيم والتوجيــــھ والرقابـــــة بمــــا  و

  .مؤسسات ا78تمع

  Hطار املفاPيop للبحث

أوال
ً

  الشراكة ا%$تمعية-

  مف�وم الشراكة ا%$تمعية-أ

ــــدايات ت بــ ــــر زبــــــر ــــة الــــــست�نات مــــــن القــ ـــــة مرحلــ ن مف�ــــــوم الــــــشراكة �ــــــ� الظ�ــــــو والتــــــداو »�ايـ ل ر
، ثـــم بـــدأ التوســـع �ـــ� اســـتخدام مـــصط�Í الـــشرا9ات : العـــشر~ن، تحـــت مـــسميات ك؛ التعـــاو نالRـــشا ر

ا78تمعيـــة مـــن طـــرف �عـــض املؤســـسات الدوليـــة ليـــصبح واقعـــا
ً

) .�ê�á1996،  و�ـــ� عــــام )2006. ســـ 
�شرت اليو�سsو تقر~را �عنوان 

ً
تم تقديمھ من ال�7نة الدوليـة املعنيـة " نذلك الكë® املكنو: تعلمال"

مات �قتصادية الPQ |عا�ي م�áا دو العالم : نبال�Bبية للقر اtMادي والعشر~ن وجاء فيھ m يجةRلون ز
 BـــKأ�ميـــة إتاحــة فـــرص أك GـــHاجــة إtMز اBـــKــومي للتعلـــيم وخدماتـــھ 9افيــا ممـــا يstMلــم �عـــد التمو~ـــل ا

ً

ا لتمو~ـل التعلـيم يقــوم للقطـاع اLMـاص و را78تمـع اOt8ـ� للمـشاركة فيـھ، وقـد تـضمن التقر~ـر تـصو
نأنھ سيsو �ناك طلب كب*B عGO التعليم �سÊب الز~ادة السsانية الPQ ستsو : لmو: عGO أساس*ن ن

نعOــG مــستو دو العــالم خــالل القــر اtMــادي والعــشر~ن، والثــا�ي ل ة عOـــG : ى رأن الــدو لــن تsــو قــاد ن ل
د املاليــة ل�ــا مــع نمــو تمو~ــل التعلــ ريم ألن القــوة �قتــصادية للــدو ســت�Bاجع، وwالتــا�H تRنــاقص املــوا ل

كب*B للقطاع اLMاص، و~وPµí التقر~ر أن يؤخذ بمبدأ املشاركة �� التمو~ل ب*ن القطاع*ن اstMومي 
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 واLMاص باإلضافة إGH الطلبة، بحيث يمكن ا7Mمع ب*ن التمو~ـل اLMـاص والعـام و�ـذا ال �ع¬ـP تخOـ�
ليا§�ا بل يجب أال يقل -نفاق اstMومي عGO التعليم عن  من الناتج القومي %) 6(والدولة عن مسؤ

�Hن. (-جما وديلو وآخر   ).1999. ر

ـــيم بأ»�ـــــا ـــ*ن املؤســـــسات : و|عـــــرف الـــــشراكة ا78تمعيـــــة �ـــــ� التعلــ Üـــــع mدوار بــ ~ـــــة جديـــــدة لتو زر ؤ
. املنظمات غ*B اstMومية والقطاع اLMاصالتعليمية وأفراد ا78تمع، أو ب*ن املؤسسات التعليمية و

، كمــــا أ»�ـــا تــــدل عOـــG العالقــــة بـــ*ن املؤســــسات التعليميـــة وmفــــراد وا78تمــــع )85ص . 2010. ســـالم(
 & Willems). واملنظمـات اtMديثــة، لتعز~ـز التنميــة �جتماعيـة والعاطفيــة والفكر~ـة لــدى الطلبــة

Gonzalez .2012. p9)m ع ، وحـسب |عر~ــف دليــل الــشراكة وســر~ة وا78تمعيــة الــصادر مــن مــشر
: فــإن الــشراكة ا78تمعيــة �ــ�) 2014. تطـو~ر(امللـك عبــد هللا بــن عبــد العز~ـز لتطــو~ر التعلــيم العــام 

§�ا �� التعاو والتsامـل مـع mسـرة وا78تمـع اOt8ـ�،  سة والقائمو عGO إدا نا7M�ود الPQ تبذل�ا املد رن ر
ســال�� ســة �ــ� أداء  رلز~ــادة فعاليــة املد ا مــن خــالل �mــشطة والفعاليــات اL8تلفــة املــضمنة �ــ� خطــة ر

طنــھ وخدمــة  سـة لتحــس*ن جــودة التعلـيم نحــو إعــداد املـواطن الــصاÍM املع�ــ® بدينـھ وقيادتــھ و واملد ر
  .11ص . مجتمعھ

ًو¨�ذا يRب*ن أن الشراكة ا78تمعية عالقة ب*ن طرف*ن أو أك�B لتحقيق أ�داف مـش�Bكة، سـواء 

Ý ســة أو للــشر~ك ســة قبــل غ*�Bــا، رللمد ة املد رخــر، و�ــذا املف�ــوم يجــب أن يsــو وا�ــtا لــدى إدا ر
ً

ن
سة مـن املؤسـسات  ة املد رفل�ست الشراكة عطاء من طرف وأخذ من طرف آخر، بحيث تdتظر إدا ر
قmخر أن تقدم ل�ا بدو أن تقدم �� باملقابل، ف�ـذه ل�ـست شـراكة بـل مـشاركة، و�نـاك فـر بـ*ن  ن ى

: ، فاملــشاركة كمــا عرف�ــا دليــل الــشراكة ا78تمعيــةParticipationشاركة  واملــPartnershipالــشراكة 
ات الQـP تقـدم�ا ا7Mمعيـات وmفـراد  وتتـصف بأ»�ـا -سـواء 9انـت ماديـة أو عيdيـة–ر�سـ�امات واملبـاد

ة العامــة للتعلــيم بمنطقـة تبــوك. (طوعيـة غ*ــB ملزمـة ، وwالتــا�H يRبـ*ن ممــا ســبق )7ص . 2017. ر-دا
ـــع مـــــن ميــــــل الفــــــرد وا�تماماتـــــھ، ب�نمــــــا الـــــشراكة تتطلــــــب عقــــــودا أن املـــــشاركة  ـ ــــار يdبــ �ــــــشاط اختيـ

ً ي
ـــ� خلــــط �ــــ� |عر~ــــف الــــشراكة لــــدى الــــبعض كمــــا أن  واتفاقيــــات بــــ*ن طــــرف*ن، و�ــــذا mمــــر يRــــسÊب �ـ
الــشراكة ا78تمعيـــة عالقـــة |عاونيـــة إلزاميــة بحيـــث ال يمكـــن البـــدء ف�åــا والرجـــوع ع�áـــا �ـــ� أي وقـــت، 

مش�Bكة، فال شراكة بال أ�داف، وتقوم عGO تحقيق منفعة متبادلة لطر�� و|س�G لتحقيق أ�داف 
  .الشراكة

  أPداف الشراكة ا%$تمعية -ب

الــشراكة ا78تمعيــة وســيلة لتحقيــق �mــداف ول�ــست غايــة نقــف عنــد�ا و�ــس��لك الوقــت �ــ� 
ق، ولـذلك البـد مـن تحقيـق أ�ـداف�ا ا ربنود�ا بدو تفعيل، لتصبح مـع الوقـت حKـBا عOـG و

ً لQـP بن�نـا ن
سة مع mسرة  ر�ذه الشرا9ات من أجل�ا، ومن �mداف الPQ يحدد�ا الدليل التنظيP² لشراكة املد

ســــة وا78تمــــع، وتحــــس*ن ا7Mــــودة �ــــ� mداء : وا78تمــــع رتوثيــــق العالقــــة التعاونيــــة التsامليــــة بــــ*ن املد
لية ا78تمع ات والتعليP²، و|عز~ز مف�وم املواطنة �� ا78تمع، وتنميـة املـسؤ ريـة، وتنميـة القـيم وم�ـا

سـة، و-سـ�ام  راtMياة لدى املتعلم*ن، واملشاركة �� معا7Mة التحديات والـصعوwات الQـP تواجـھ املد
ــــس*ن عمليـــــة |علـــــيم الطــــــالب و|علم�ـــــم ة التعلـــــيم، . (�ـــــ� تحـ ا رو ، وأضـــــاف ال²7ÚــــــP )۱۰. ، ص2017ز

مـة لتجو~ـد عمليـة ا): 2007( د املاليـة واملاديـة الال زتـوف*B املـوا لتعلـيم، وتبـادل mفsـار واKLMـBات بـ*ن ر
جية للتعليم، و~ضمن تحقيق  سة وا78تمع ا�Ot8 بما �س�م �� دعم الكفايات الداخلية واLMا راملد ر
ـــP ألســــباب  ـــل الــــسلبيات املوجــــودة �ــــ� الوســــط التعلي²ـ ســــة وا78تمــــع، وتقليـ ـــة للمد رالتطــــو والتنميـ ر

س إGH متعددة وم�áا اتباع أسلوب املركز~ة عGO حساب الال ات املدا رمركز~ة، مما يؤدي إGH تحو إدا ر ل
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|ـــشكيل ±Lــصية الطالـــب مـــن جميـــع جوان�òـــا العقليـــة ): 2015(مجــرد أداة للتنفيـــذ، وذكـــر الوكيـــل 
~ة   . روالوجدانية وامل�ا

تحقيــق �mــداف املــش�Bكة بــ*ن : و~مكــن -ضــافة إHــG مــا ســبق مــن أ�ــداف الــشراكة ا78تمعيــة
سة والشر~ك، فللشر~ك أ ض مع �mداف ال�Bبو~ـة راملد ريضا أ�دافھ الPQ يجب تحقيق�ا بما ال يتعا

ً

~ب والــدعم  ســة التــد ات ال يملك�ــا الطرفــان، فقــد يsــو �ــدف املد ســة، واtMــصو عOــG قــد رللمد ر ر نر ل
لاملا�H لأل�شطة والBKامج، وقد يsو �دف الشر~ك �ستفادة من خBKات املعلم*ن والوصو ألسواق  ن

wـط التعلـيم جديدة وعمالء جدد بالdسب رة للقطاع اLMاص، وأيضا من أ�داف الشراكة ا78تمعية 
ً

~�òم ة الطلبة ملؤسسات القطاع اLMاص وتد ~ا ر�سو العمل من خالل  ر ز   .ق

  أPمية الشراكة ا%$تمعية -ج

ة إذا  سـة �قـدام عليـھ أو التـأخر عنـھ، بـل ضـر رلم |عد الـشراكة ا78تمعيـة ترفـا يمكـن للمد ور
ً

سة تحقيق ادت املد رأ ر أ�داف�ا، فاtMكم عGO ر�³ أي مجتمع ون7óھ وتقدمھ يRب*ن با�تمامھ بأمو ر
ســة مــع مؤســسات  ، ومــدى تفاعــل املد رمتعــددة، ومــن أ�م�ــا الــشراكة ا78تمعيــة �ــ� وســطھ ال�Bبــو ي

ــــا mســــــرة بــــــأن ) Sergiofanni ,2004(ی، وôــــــر ســــــ*Bجوفا�ي )2017. �يــــــاق. (ا78تمــــــع اL8تلفــــــة،  وم�áــ
ي التطــــو~ر اtMقيقـــي الـــذي يقــوم عOـــG مجتمـــع mمـــل ال مجتمـــع mمـــا�ي، و�ـــو الــشراكة ا78تمعيـــة �ــــ

 P¬خر~ن، املبÝ ن*wم و�áذلك ا78تمع الذي يقوم علـى التعلم التعاو�ي والتفاعل ب*ن الطالب فيما بي
قعGO احتـرام حقـو Ýخر~ن وحاجـا§�م، ألن التم¬ـP ال يوصـلنا إHـG نتـائج وأفعـال، ب�نمـا مجتمـع mمـل 

ة عGO التغي*B -يجاãيف   .رإنھ يرتكـز إGH أفsار واف�Bاضات تتطلب طرائق وأفعال قاد

تجعـل ال�Bبيـة عظيمـة : أن أ�ميـة الـشراكة ا78تمعيـة تRبـ*ن فيمـا يOـ�) 2005(ىب�نما تـر سـنقر 
؛ فتتحقــق فــرص الـــتعلم  قmثــر وغ*ــB محــدودة بفئـــة أو منطقــة جغرافيــة، متنوعــة الوســـائل والطــر

فيد أفــــراد ا78تمــــع م�مــــا 9انــــت ســــ�áم أو مــــستوا�م �قتــــصادي، كمــــا أن الــــشرا9ات ل�7ميـــــع وÜــــست
ســــة مــــع مؤســــسات ا78تمــــع تجعــــل ال�Bبيــــة عمليــــة ديناميكيــــة مــــستمرة ال تتوقــــف  را78تمعيــــة للمد
وتتفاعل مع جميع املتغ*Bات اt8يطة وذات mثر، باإلضافة إHـG أ»�ـا تقـي الفـرد وا78تمـع مـن أضـرار 

لفراد بتلبية امليو الفطر~ة و�جتماعية لألفراد، فاإل�سان بطبيعتـھ يرغـب �ـ� التواصـل العزلة و�ن
مع Ýخر~ن والتفاعل مع�م،  كما أ»�ا |عطي التعليم حيو~ة بتوف*B مصادر |عليمية متعددة، وتوفر 
ـــر تطوعيـــــة  ــــزات ومــــستلزمات وم*®انيـــــات وفـ قللمؤســــسة التعليميــــة مــــــا تحتاجـــــھ مـــــن وســـــائل وتج�يـ

ات متطــــ رـوع*ن، و~تعــــدى mثــــر للمعلمــــ*ن حيــــث تحقــــق ل�ــــم النمــــو املùــــP مــــن خــــالل التحــــاق�م بــــدو
عات م�نيــــة متنوعــــة توفر�ــــا املؤســــسات الــــشر~كة، و|ــــس�ل عمليــــة الــــتعلم للطلبــــة  ~Êيــــة ومــــشر وتد ر

  .بتوف*B �حتياجات وتحف*®�م نحو النجاح والتم*®

~ادة التsامل  ب*ن املؤسسة التعليمية وwقية مؤسسات زومن �نا فالشراكة ا78تمعية |س�م �� 
ىا78تمـــع �ــــ� مختلـــف ا78ــــاالت، و|ــــس�م �ـــ� الر³ــــ� بمـــستو الطــــالب وتحقيــــق أ�ـــداف�م بالنجــــاح �ــــ� 
 �� P²ا، كما أ»�ا تحسن املناخ التنظي�åيحصلو عل PQات ال �ا من خالل امل�ا سة وخارج أسوا ّاملد ن ر ر ر

لتواصـل بـ*ن املؤسـسة التعليميـة وأسـر الطلبـة ىاملؤسسة التعليمية، وترفع مـستو الKـBامج، وتز~ـد ا
ن.(وwقية أفراد ا78تمع، و|ساعد املعلم*ن عGO ف�م احتياج mسر وتطلعات ا78تمع . وإ�ست*ن وآخر

2015.(  
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~ـة اململكــة العرwيــة  سـة 9و»�ــا ضـمن إطــار ر ة الـشرا9ات ا78تمعيــة للمد ؤوممـا يــدل عOـG ضــر رو ر
ئ�Pµû للتنمية �2030السعودية  قتصادية وا78تمعية والتعليمية وال�Bبو~ة، وقد 9ـان مـن ر كعامل 

~ة اململكة  ؤأبر ال�®امات ر عقد الشرا9ات مع ا7M�ات "  |عز~ز املشاركة ا78تمعية من خالل 2030ز
~ب ل�Lر~ج*ن محليا ودوليـا  الPQ توفر فرص التد
ً ً

" ز~ـادة الـشراكة بـ*ن القطـاع العـام واLMـاص " و " ر
 GHإضافة ا "GOيـة الـسعودية " ( غرس ثقافـة التطـوع لـدى أفـراد ا78تمـع العمل عwـة اململكـة العر~ ؤر

2030 .2016 .(  

سة : و~مكن إضافة إGH ما سبق رأن �� الشراكة ا78تمعية توف*Bا للوقت وا7M�د واملال عGO املد
ً

حيــث يتحمــل الــشر~ك �عــض التsــاليف ع�áــا، و�ــ� داللــة عOــG ر³ــ� ا78تمــع حيــث تتsامــل مؤســساتھ 
، وف�åا بقاء للمؤسسات �� ظل �ـذه التحـديات امل�®ايـدة، ومـن خالل�ـا يـتم لتحق BKداف الك�m ىيق

تبادل اBKLMات، باإلضافة إGH أن تفعيـل الـشراكة ا78تمعيـة �ـو أحـد معـاي*B التم*ـ® كمـا �ـ� ا7Mـوائز 
ي للشر~ك*ن بأفراد�ما فخ*B الناس أنفع�م للناس ، باإلضافة إm GHجر mخر BKوالك   .ى

  مجاالت الشراكة ا%$تمعية -د

ســــة، فقــــدمت جــــوÜس  رتبايdــــت وج�ــــات نظــــر البــــاحث*ن �ــــ� مجــــاالت الــــشراكة ا78تمعيــــة للمد
نإ�ـست*ن أنموذجــا للـشراكة ا78تمعيــة مــع mسـرة تsــو مــن ً

والتواصــل ) Parenting(الرعايـة mبو~ــة : 
)Communication ( والتطـــوع)Volunteering ( ®ـــëلوالـــتعلم �ـــ� امل)Learning at home ( واتخـــاذ

 Collaborating with the(نوالتعـــاو مــــن مؤســــسات ا78تمــــع ) Decision making(القـــرار 
community) .(ن ~ـة و�mـداف : ، و�ناك من جعل�ا مجاال§�ا)2015.وإ�ست*ن وآخر ؤالشراكة �ـ� الر

ن - ســــة و�ـــ� الــــشؤ والعامـــة للعمليــــة التعليميــــة والـــشراكة �ــــ� تقــــديم الـــدعم املــــا�H للمد ~ــــة و�ــــ� ر ردا
 Pµـ¶ ات والشراكة �� التخطيط املد رتقديم �سRشا و�نـاك مـن اكتفـى بالـشراكة ) 2017. يالـشمر(ر

~ــــة و�mــــشطة ال�Bبو~ــــة واLMــــدمات -�ــــسانية و�جتماعيــــة . يطحــــالو وعلــــوا�ي. (ر�ــــ� اLMــــدمات -دا
سات شر) 2019 ة التعليم لقياس أفضل مما ا تقاء الPQ |شرف عل�åا و رأما جائزة ا ر سة مع زر راكة املد

ئ�ـــــــسة  B*ــــاي ـــة معـــ ãعــــ ــــع، فل�ـــــــا أ رmســـــــرة وا78تمـــ ~ب، أثـــــــر : ر ـــــيط، التنفيـــــــذ والتـــــــد رالتأســـــــ�س والتخطــ
ســـات، التحـــس*ن و�بتsــــار اســـة عOــــG )2021. العمـــود واملظفــــر. (راملما ر، وســـ�تم ال�Bك*ــــ® �ـــ� �ــــذه الد

  :ا78االت التالية

ــ:الـــشراكة مـــع wســـرة -1 ا مـــدى، ف�ـــP مـــستمرة مـــا دام  و|عتKـــB مـــن أ�ـــم أنـــواع الـــشرا9ات وأطول�ـ
ســــة ملـــدة ال تقــــل عــــن   عامــــا، فاألســـرة |عــــد مــــن أ�ـــم عناصــــر الــــشراكة مــــع 12رالطالـــب �ــــ� املد

ً

ســـة، مـــن خـــالل مـــشارك��ا �ـــ� تأصـــيل القـــيم و�تجا�ـــات واملعـــاي*B املتعلقـــة ب�Bبيـــة mبنـــاء  راملد
�ا اtMقيقي �� العملية التعليمية وال�Bبو ~ة وأ»�ا جزء أساس �� روÜشsل و�� mسرة بأ�مية دو

رتحقيــــق أ�ــــداف العمليــــة ال�Bبو~ــــة للمــــتعلم، فالــــشراكة مــــع mســــرة |ــــساعد �ــــ� ال�áــــوض بـــــدو 
ســـة كمركـــز إشـــعاع معر�ــــ� وترwـــو �ـــ� ا78تمــــع ياملد ع امللـــك عبــــد هللا بـــن عبـــد العز~ــــز . (ر ومـــشر

 ).2014. لتطو~ر التعليم العام
ســــة مــــع mســـــرة بأ»�ــــا ـــة املـــــش�Bكة والتعــــاو املــــستمر بـــــ*ن العال: رو~مكــــن |عر~ــــف شـــــراكة املد نقـ

تقــاء باملـــستو التحــصي�O للطـــالب  ســة وmســرة مـــن أجــل تطــو~ر العمليـــة التعليميــة، و� ىاملد ر ر
لية ا78تمعية   .ووالتواصل املش�Bك وتنمية املسؤ

~ــة اململكــة العرwيــة الــسعودية عOــG التsامــل بــ*ن : الــشراكة مــع املؤســسات اRSكوميــة -2 ؤتركــز ر
stMيـــو و�قتـــصاد املزد�ـــر والـــوطن الطمـــوح، القطاعـــات اtMـــة (يوميـــة لتحقيـــق ا78تمـــع ا~ ؤر

ولذلك تم |شكيل العديد من ا78الس وال�7ان الPQ ) 2016. 2030اململكة العرwية السعودية 
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~ــة اململكــة العرwيــة الـــسعودية  ، 2030ؤتــضمن التsامــل بــ*ن القطاعــات اstMوميـــة، لتحقيــق ر
يــة بمــا يحقــق �ســتفادة مــن نقــاط القــوة ملعا7Mــة الــضعف، نوالتعــاو بــ*ن القطاعــات اstMوم

ســة  شــد القــرار، و~مكــن |عر~ــف شــراكة املد روتبـادل املعلومــات الQــP |ــس�م �ــ� |ــسي*B العمــل و ر
نالتعــاو و�عتمــاد املتبــادل بــ*ن املؤســسة التعليميــة واملؤســسات : باملؤســسات اstMوميــة بأ»�ــا

�ـــداف مـــش�Bكة ل�ـــا عائــد إيجـــاãي عOـــG طر�ـــ� لتحقيــق أ) عـــسكر~ة، مدنيـــة، �ـــtية(اstMوميــة 
  .الشراكة

لم �عد �قتصاد اليوم بمعز عن التعليم، بـل أصـبح معتمـدا : الشراكة مع القطاع اESاص -3
ً ل

لعليـھ، ف�نـاك عالقـة عـضو~ة بـ*ن التعلـيم والتنميـة، ولـذلك ا�تمـت الـدو بأنظم��ـا التعليميـة 
لوالر³ـــ� �عقـــو أبنا¯�ـــا لتsـــو مـــن ضـــمن الـــدو املتقد ن ن. (مـــةل ُ، و~قـــصد )2019. وع�ـــسان وآخـــر

ســـــة والقطـــــاع اLMـــــاص ـــة الـــــشراكة بـــــ*ن املد ســـــة : ر�عالقــ رالتعـــــاو و�عتمـــــاد املتبـــــادل بـــــ*ن املد ن
واملؤســسات اLMاصـــة بمــا يحقـــق �mــداف املـــش�Bكة للطـــرف*ن، وقــد 9ـــان �نــاك مف�ـــوم خـــاطئ 

س بـأن الـشراكة مـع القطـاع اLMــاص �ـو اعتمـاد عليـھ فقـط �ـ�  دعـم أ�ــشطة رلـدى �عـض املـدا
ؤ~ـة  سة وتمو~ل �عض جوانب التمو~ل، ولكن �ـ� الوقـت اtMـا�H ومـع التوج�ـات العامليـة و راملد ر

سة واملؤسسة اLMاصة 2030اململكة العرwية السعودية  ر البد أن يsو �� الشراكة فائدة للمد ن
معا
ً

.  
 2030~ـة ؤ تواكـب املؤسـسات غKـB الرwحيـة �ـ� اململكـة ر:الشراكة مع املؤسسات غ|ـ3 الر:حيـة -4

 GHإ �Ot8الناتج ا �� �Uwالر B*ام القطاع غ�دف لز~ادة إس�§ PQادة أعداد املتطوع*ن %5ال~ ز، و
لواملتطوعـــات إHــــG مليـــو بحلــــو  ، و|ــــس�م املؤســـسات غ*ــــB الرwحيــــة املمولـــة والعاملــــة �ــــ� 2030ن

لية �جتماعيــــة، ف�نــــاك  وتنميــــة مختلــــف ا78ــــاالت الQــــP تخــــدم ا78تمــــع وتر�ــــ� ثقافــــة املــــسؤ
wحيــــة �ـــ� اململكــــة، |ــــس�G بكفــــاءة  وفعاليـــة لتطبيــــق التsافــــل �جتمــــا�� 3156  Bر مؤســـسة غ*ــــ

نبتقديم املساعدات اL8تلفـة للفقـراء واt8تـاج*ن، وترسـيخ مبـدأ التعـا�ش والRـسامح والتعـاو 
مــات وا7Mــوائح العامليـــة الQــP �ـــش�د�ا العــالم m ــاتف والــتالحم، خاصـــة �ــ� ظـــلsاملنـــصة . (زوالت

 ).2021. ملوحدةالوطنية ا
سة واملؤسسة غ*B الرwحية بأ»�ـا نالعالقـة املـش�Bكة والتعـاو : رو~مكن |عر~ف الشراكة ب*ن املد

 Bـــ*LMســة ومؤســسة القطــاع ا ياملــستمر بــ*ن املد مــن أجــل تطــو~ر العمليـــة ) املانحــة والعاملــة(ر
تقــــــاء باملــــــستو التحــــــصي�O للطــــــالب والتواصــــــل املــــــش�Bك وتنميــــــة املــــــس ىالتعليميــــــة، و� لية ر وؤ

Üع ال�Bبو~ــــــة  ـــوم �ــــــشاط�ا عOــــــG مــــــنح الــــــدعم للمــــــشا ـــــاك مؤســــــسات مانحــــــة يقـــ را78تمعيــــــة، ف�نـ
ـــB اB*LMيــــــة وجمعيــــــات  ـــــاك مؤســــــسات عاملــــــة كرعايــــــة mيتــــــام وجمعيــــــات الKـــ وا78تمعيــــــة، و�نـ

 .تحفيظ القرآن الكر~م

  متطلبات الشراكة ا%$تمعية-�ـ 

ســسة التعليميــة للنجــاح �ــ� الــشرا9ات املتطلبــات �ــ� �حتياجــات mساســية الQــP تحتاج�ــا املؤ
نا78تمعيــــــة، وقــــــد تsــــــو ماديــــــة أو �ــــــشر~ة أو ماليــــــة أو |ــــــشرÜعية، وتــــــوافر �ــــــذه املتطلبــــــات يــــــضمن 

اســــة  ~ة والنجــــاح وتحقيــــق �mــــداف بأقــــل وقــــت وج�ــــد ومــــال، وقــــد توصــــلت د ر�ســــتمرا الرحيOــــ� (ر
Pµûأن أ�ــم متطلبــات الــشراكة ا78تمعيــة) 2019. والس�ــ GــHيل التواصــل : إ�ك مــن خــالل |ــسBاملــش�

عمل التواصل، ثم املشار9ات التطوعية من خـالل فـتح ا78ـال للتطـوع ثـم املـشاركة �ـ� صـنع القـرار 
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ـــن خـــــالل  لية �جتماعيـــــة مــ ـــ� املـــــسؤ ــــم املـــــشاركة �ــ ـــع ثـ وبإتاحـــــة الفرصـــــة لألســـــرة ومؤســـــسات ا78تمــ
ســة مــع mســرة لsــي تــن
Í :  وا78تمــعراملــشاركة �ــ� �mــشطة، وحــسب الــدليل التنظي²ــP لــشراكة املد

GــــHـــة، |ـــــشمل : الــــشراكة فإ»�ــــا تحتـــــاج إ سـ رقواعــــد بيانـــــات ألفــــراد ومؤســــسات ا78تمـــــع اt8ــــيط باملد
خــصائص املنطقــة والUــ� وmفــراد وا7M�ــات الQــP يمكــن أن يــتم عقــد شــرا9ات مع�ــا، وأيــضا تحتــاج 

ً

ســـة  عنـــد التواصـــل مـــع أســـر الطلبـــة وأفـــراد   ا78تمـــع، وتمكـــ*ن رللـــذ9اء �جتمـــا�� مـــن مdـــسوãي املد
سـة عOـG التعامـل -يجـاãي  ~ب مdـسوãي املد سـة مـن التفاعـل مـع mسـر  مـن خـالل تـد رمdـسوãي املد ر ر
قمــع أســر الطلبــة، للتــأث*B فــ�åم وجــذ¨�م للمــشاركة �ــ� الفعاليــات املقدمــة ل�ــم، وفــو ذلــك التقـــو~م 

ة التعلـــيم. (املــستمر ل�7�ـــود املبذولـــة لتحقيـــق الــشراكة ا رو ن )14ص .2017. ز و، وذكـــر أســـ*Bا وآخـــر
)Asera et al., 2017 :( �� ام املتبادل من الطرف*نBل أطراف الشراكة، �ح�sام ل�دوار واملm تحديد

جود مساحة 9افية من الوقت لتعرف الشر9اء عGO �عض�م البعض، واستحداث �يئة  والتعامل، و
ي، |ــ�7يع أفـراد الــشراكة عOـG التعب*ــB عـن أ نفــس�م بطالقـة والتواصــل رمـش�Bكة تجتمــع �ـشsل دو

سة بفاعلية �� عملية الشراكة ا78تمعية   .رمع�م باستمرار، ومشاركة مدير املد

إHـــG متطلبــات عOــG مــستو mفــراد وا78تمعـــات  ىو~مكــن تقــسيم متطلبــات الــشراكة ا78تمعيــة 
ات الو�� بأ�مية التعليم والشراكة ا78تمعية، وفعالية املؤسسات، فالشراكة تحتاج مؤسس: مثل

ي، ومتطلبــات |ــشرÜعية بــدعم الالمركز~ــة  وفعالــة، واtMــس الــوط¬P، و�حRــساب بطلــب mجــر mخــر ّ

نـــة -جـــراءات ودعـــم الـــشرا9ات ا78تمعيـــة مـــن ا7M�ـــات mعOـــG واملراجعـــة والتطـــو~ر املـــستمر،  وومر
سة رومتطلبات عGO مستو املد يـة بتطو~ر التوجھ �س�Bاتي�ê مـن خـالل وضـع الـشرا9ات ا78تمع: ى

Üس  ـــ® أعـــــضاء �يئـــــة التـــــد ــــ�7يع وتحف*ــ رضـــــمن �mـــــداف �ســـــ�Bاتيجية، وwنـــــاء 7Mنـــــة الـــــشراكة، و|ـ
جود البdية التحتية املناسبة،  سية، و Üع املد ووالطلبة، وwناء نظام اتصال فعال و|سو~ق جيد ملشا ر ر ّ

سة ومشاركتھ الفاعلة   .روالقيادة الداعمة بدعم مدير املد

  معوقات الشراكة ا%$تمعية-و

 ما يمنع تحقيق �mداف ف�و معيق و~جب العمل عGO حلھ، وحيث أن الشراكة ا78تمعية 9ل
ذات أ�مية بالغة ومتعددة ا78االت وحديثة التطبيق فل�ا معوقات وتواجھ تحديات، وقد توصلت 

اسـة  ضـعف املتا�عـة لتفعيــل : زإHــG أن أبـر معوقـات الـشراكة ا78تمعيــة) 2021. العمـود واملظفـر(رد
سية، وقلة الsوادر القيادات أ�شطة  ~ادة mعباء امللقاة عGO عاتق القيادة املد روwرامج الشراكة، و ز

اســة  ة عOــG تفعيـــل الــشراكة ا78تمعيــة، كمـــا توصــلت د رالقــاد ز~ــادة mعبـــاء : إHــG) 2019. الـــسÊي��(ر
ـــن  ــــد�ا عــ لة وحـ ســـــة مـــــسؤ ـــراده بـــــأن املد Üـــــسية للمعلمـــــات، واعتقـــــاد مؤســـــسات ا78تمـــــع وأفــ والتد ر ر

سة للمجتمـع ا رلعملية التعليمية، وقلة و�� ا78تمع باLMدمات وا78االت الPQ يمكن أن تقدم�ا املد
ســـية املناســبة، و�فتقـــار إHــG 9ـــادر إدار مــساند متخـــصص �ــ� تطـــو~ر  ياOt8ــ�، ونقـــص املرافــق املد ر

اســــة  KLــــBة غيــــاب اM: إHــــG) 2019. يطحــــالو وعلــــوا�ي(رالعالقـــة مــــع ا78تمــــع اOt8ــــ�، ب�نمــــا توصــــلت د
ســة، واملركز~ــة الQــP تحكــم  مــة لــدى مؤســسات ا78تمــع اOt8ــ� لــدعم العمليــة التعليميــة �ــ� املد رالال ز
ة  ـــع اOt8ــــ�، وغيـــــاب آليــــة وا�ـــــtة للتعــــاو بـــــ*ن إدا ســــة وãعـــــض مؤســــسات ا78تمــ ة املد رعمــــل إدا ر نر

سة ومؤسسات ا78تمع ا�Ot8، وقلة و�� مؤسسات ا78تمع ا�Ot8 بأ�مية الـشراكة، وضـ عف راملد
م لبناء شراكة فاعلة   .زاملناخ التنظيP² الال

ضـعف التخطــيط : و~مكـن -ضـافة إHـG مـا سـبق بـأن �نــاك معوقـات قبـل توقيـع الـشراكة مثـل
عة، واللـوائح وmنظمـة، والـصياغة غ*ـB الـtªيحة للعقـد،  رللشراكة، والتغ*Bات �قتصادية املRسا

د وامل�ـــام، و Üـــع العـــادل للمsافـــآت واملـــوا رعـــدم التو ضـــعف الـــو�� ا78تم�ـــ�، و�نـــاك معوقـــات أثنـــاء ز
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الــضعف �ــ� التفعيــل، وضــعف املتا�عــة، وضــعف التواصــل، وضــعف �ل�ــ®ام بÊنــود : الــشراكة مثــل
~ة، وضعف التغطية -عالمية ة عGO �ستمرا رالشراكة، وضعف القد   .ر

س  � بناء الشرا&ات ا%$تمعية-ثانيا ات املدا رإس�ام إدا   ر

7Mس �� ا ات املدا رإدا سـة، فلـم |عـد ر ر�ة mعGO وmوGH �� تحقيـق �mـداف الQـP |ـس�G ل�ـا املد
 GــOحــسب القواعــد املوضــوعة، بــأوامر تركــز ع GــOســة ع ربم�ــام  محــدودة تقــوم عOــG |ــسي*B أمــو املد ر

~ةا7Mوانب  سـة وفـق التغ*ـBات اtMاصـلة واملتجـددة �ـ� جميـع امليـادين، ر-دا ة املد ت إدا ر، بل تطو ر ر
 �çـــالنوا ـــات ل��ـــــتم بـــ الفنيــــــة، و~كــــــل مــــــا يتـــــصـل بالطلبـــــة واملعلمـــــ*ن، وswـــــل مـــــا يتعلـــــق بجوانـــــب عمليــ

ســــة  ، ومتا�عــــة  �mــــشطة و-شــــراف الف¬ــــP، وتنظــــيم العالقــــة بــــ*ن املد Üس مــــن منــــاWæ وطــــر رالتــــد قر
ســة الناtÎــة �7ــر الزاو~ــة �ــ� العمليــة التعليميــة  ة املد رومجتمع�ــا بــأفراده ومؤســساتھ، و|عتKــB إدا ر

سة) 2010(وقد ذكر حسان والP²7Ú ). 2014. يطوع. (ال�Bبو~ة ة املد رمن وظائف إدا   : ر

مة عن تقدم الطلبة : |شمل: وظائف فنية -  ~ر الال زتقو~م املعلم*ن، توج�å�م، إعداد التقا ر
، والتعـــرف عOـــG -مsانيـــات املاديـــة  ا¶ـــPµ، تم�يـــدا لرفع�ــــا ألوليـــاء mمـــو ر�ـــ� تحـــصيل�م الد ر

ــــة، ســ ــــة للمد ـــة والتعليميــــــة، روالÊـــــشر~ة املطلوwــ ات ال�Bبو~ـــ ر و�طـــــالع علـــــــى أحــــــدث التطـــــو
ــــية، والQـــــP تخـــــص املرحلــــــة  سـ ـــاWæ والكتـــــب املد ــــة، واملنـــ ــــة فلـــــسفة ا78تمـــــع ال�Bبو~ـ اسـ رود ر

GOعm ات�7Mدة من ا  .رالتعليمية، والتعليمات الوا

~ــــة -  ~ــــ*ن، : رالوظـــائف -دا ن املعلمــــ*ن و-دا ن الطلبــــة، وشـــــؤ رواملقــــصود مــــا يتعلــــق �ــــشؤ و و
ـــG املبــــــا�ي وشـــــــ ن التغذيـــــــة، و-شــــــراف عOـــ ~ــــــدات، وشـــــــؤ ن التو ــــؤ ن اtMــــــسابات، وشـــ وؤ ر و و

سية  .راملد

ــــة -  ـــائف �جتماعيــــــ ـــــــر، :  الوظــــــ ــــــــن أســـ ��، مـــ ــــــا78تمع اLMــــــــــا ســــــــــة بــــ ـــة املد روتتــــــــــضمن عالقـــــــ ر
سة وضـع اLMطـط والBKامج  ة املد رومؤسسات، ومرافق، و�يئات، و9ل �ذا يحتاج من إدا ر

مــة لتحــس*ن ســـة زالال ســية أك�ــB ر عالقــة املد ��، وذلــك 7Mعــل اtMيــاة املد ربـــا78تمع اLMــا ر
ثراء وفعالية
ً  .101 -98ص ص . ً

 Pســرة وا78تمـعوحـسب الــدليل التنظي²ـm سـة مــع ل mو رلــشراكة املد سـة �ــو املــسؤ ل فمــدير املد و ر
ن  وعــن الــشراكة ا78تمعيــة، حيـــث أنــھ يــرأس 7Mنـــة الــشراكة ا78تمعيــة الQــP تتsـــو مــن وكيــل شـــؤ ن

ائد الdشاط واملرشد الطالãي ومعلم متم*® وثالثة من أولياء أمو الطالب رالطالب و رائد الشراكة و ر
�شر الو�� بأ�مية الشراكة ب*ن : ومن م�ام�ا. وثالثة من ا78تمع ا�Ot8 ومثل�م من القطاع اLMاص

سة وmسرة وا78تمع اGOt8 اt8يط ¨�ا، اق�Bاح �mشطة الPQ تدعم التواصـل مـع أو رلياء mمــو راملد
 GـــOt8نـــاء شــرا9ات مــع ا78تمــع اwلية ا78تمعيــة و وفـــي |علــم mبنــاء و|ــ�7ع العمـــل التطــو�� واملــسؤ
ســـة،  فع�ــا إHــ7M Gنــة التم*ــ® وا7Mــودة، وwنــاء شــرا9ات مــع مؤســسات ا78تمــع اOt8ــ� اt8ــيط باملد رو ر

ة وتنظــيم لقــاءات أوليــاء أمــو الطــالب ومؤســسات ا78تمــع اOt8ــ�، ومتا رإدا �عــة أ�ــشطة وفعاليــات ر
~ـــة عــــن  ~ر الدو ســة مــع mســرة وا78تمــع اOt8ــ� اt8ـــيط ¨�ــا وتقو~م�ــا، ومراجعــة التقــا رشــراكة املد ر ر

ـــي تــــم تنفيـــذ�ا وتقـــديم التوصـــيات �ـــشأ»�ا ة التعلـــيم. (بـــرامج وأ�ـــشطة الـــشراكة ا78تمعيــــة التـ ا رو . ز
  )24-23ص ص . 2017
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رولــــذلك فــــال بــــد مــــن العنايــــة بتفعيــــل دو إدا س، وتطــــو~ر �ــــذا الــــدو مــــن خــــالل العنايــــة ر رات املــــدا ر
 GــOســة ع مــة الQــP |عــ*ن مــدير املد ~ب وإعطــاء الــصالحيات الال رباختيــار القيــادات والتأ�يــل والتــد ز ير

  .القيام باألدوار الكب*Bة املطلوwة م�áم

اسات السابقة-ثالثا   رالد

اســــات الــــسابقة العرwيــــة وmجنÊيــــة ذ ـــة اtMاليــــة أ�ــــم الد اسـ ر|عــــرض الد ات الــــصلة بموضـــــوع ر
اسة اtMالية، وس�تم عرض�ا من mحدث إm GHقدم عGO النحو Ý|ي  :رالد

اسـة  -1 ة الــشراكة : "�عنــوان) 2021. العمــود واملظفــر(رد ســية ملبــاد جــة تفعيــل القيــادات املد رد ر ر
تقـــاء للتم|ـــ� س التعلـــيم العـــام  ـــ� ضـــوء معـــاي|3 جـــائزة ا را%$تمعيـــة بمـــدا  و�ـــدفت إHـــG معرفـــة "ر

جـــة تفع تقـــاء للتم*ــــ® رد ة الــــشراكة ا78تمعيـــة �ــــ� ضـــوء معـــاي*B جــــائزة ا س ملبـــاد ريـــل مــــدير املـــدا ر ر ي
ة التعلــيم �ــ� مجـاالت الــشراكة ا78تمعيــة، والكــشف عـن التحــديات الQــP تواجــھ  ا راملقدمـة مــن و ز
ـــRبانة، وطبقــــت عOــــG عينــــة  ـــفي، مــــن خــــالل �سـ ـــنWX الوصـ س، حيــــث اســــتخدمت املـ ات املــــدا رإدا ر

ســـة �ـــ� محافظــــة mحـــساءمـــدي) 201(مsونـــة مـــن  اســـة إHـــG. ررة مد أن واقـــع تفعيــــل : روتوصـــلت الد
جة  ة جاء بد س للمباد ات املدا رإدا ر ر اسـة �ـشدة )موافق �شدة(ر ر، باإلضـافة إHـG موافقـة أفـراد الد

قلـة تـوافر القيـادات املتخصـصة : زعGO التحديات الPQ تواجھ التفعيـل، و9ـان أبـر �ـذه التحـديات
ات واملؤ�لـــة لتفعيـــل بـــرامج  ~ـــة امللقـــاة عOـــG عـــاتق -دا ~ـــادة mعبـــاء -دا رالـــشراكة ا78تمعيـــة، و ر ز

سية  .راملد
اسة قرالة  -2 س  � �عزUز الشراكة ا%$تمعية"�عنوان )  (Qaralleh.2021رد ردو قيادات املدا  "ر

ـــة اLMــــرج �ــــ� |عز~ـــــز الــــشراكة ا78تمعيـــــة،  س �ــــ� محافظــ ات املــــدا رو�ــــدفت للتعــــرف عOـــــG دو إدا ر ر
تطو~ر �ذا النوع من الشرا9ات، وقـد تـم اسـتخدام املـنWX الوصـفي، مـن خـالل واستكشاف سبل 

 GـــــOــــا ع�تــــم تطبيق PــــQبانة، الRات �1039ســــ اســــة إHـــــG أن دو إدا ر معلمــــا ومعلمــــة، وتوصــــلت الد رر
ُ

جـــــة  ـــرج جـــــاء بد س التعلـــــيم العـــــام بمحافظـــــة اLMــ ـــز الـــــشراكة ا78تمعيـــــة بمـــــدا س �ـــــ� |عز~ــ راملـــــدا ر ر
جة متوسطة ، وwالdسبة ل)3.24(متوسطة  رسبل التطو~ر 9انت أيضا الد

ً
)3.85.( 

اسة  -3 سية  � تفعيل الشراكة ا%$تمعيـة : "�عنوان) 2019. طيب وال�$الن(رد ة املد ردو Hدا ر ر
اسـة إHـG "وفقا ملعاي|3 اS$ودة الشاملة  � مدينة برUدة باململكة العر:ية الـسعودية ر و�ـدفت الد

س �ـــــ� تفعيـــــل  ـــدا ـــرف عOـــــG دو مـــــديرات املــ رالتعــ ــــن ر الـــــشراكة ا78تمعيـــــة بمدينـــــة بر~ـــــدة مـــــع 9ـــــل مـ
ــ� وأوليــــاء mمــــو وفقــــا ملعــــاي*B ا7Mــــودة الــــشاملة مــــن وج�ــــة نظــــر مــــديرات  قطاعـــات ا78تمــــع اOt8ــ

ً
ر

ة �� تفعيل الشراكة تبعا  ق ب*ن وج�ات نظر املديرات عن دو -دا س، والكشف عن الفر املدا
ً

ر رر و
، و�سـRبانة 9ــأداة، وتــم وقـد اســتخدما املــنWX. ملتغ*ـB املرحلــة التعليميــة ن الوصـفي املــس�U واملقــار

اسة إGH) 96(اختيار عينة بلغت  س غالبا دو �� تفعيل : رقائد، وقد توصلت الد رأن ملديرات املدا
ً

ر
، كمــا كـــشفت عــن وجـــود  رالــشراكة كsـــل، ومــع قطاعـــات ا78تمــع، ودائمـــا تفعل�ــا مـــع أوليــاء mمـــو

ً

 Bق ذات داللــة إحــصائية تبعــا ملتغ*ــ فــر
ً

املرحلــة التعليميــة �ــ� تفعيــل الــشراكة مــع mوليــاء لــصاÍM و
مـــــديرات املرحلــــــة �بتدائيــــــة واملتوســــــطة، و�ــــــ� تفعيــــــل الــــــشراكة كsــــــل لــــــصاÍM مــــــديرات املرحلــــــة 

  .�بتدائية
اســــة  -4 ســــية  ــــ� تفعيــــل الــــشراكة بــــ|ن : " �عنــــوان) 2019. يطحــــالو وعلــــواBي(رد ة املد ردو Hدا ر ر

س ســـة وا%$تمــــع ا%�Rــــ� بمــــدا راملد جـــــة " التعلــــيم العـــام بمحافظــــة اES@ــــ3 ر ر و�ــــدفت لتحديــــد د
�ا �ـــ� تفعيـــل الـــشراكة مـــع ا78تمـــع اOt8ـــ� �ـــ� العمليـــة التعليميـــة،  ســـية لـــدو ة املد ســـة -دا رمما ر ر ر

وتم استخدام املنWX الوصفي وأداة �سRبانة، وتم التطبيق . زوأيضا معرفة أبر معوقات التفعيل
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س والـوكالءيمــن مـدير ) ۲۹۲(عOـG عينـة بلغـت  سـة : زو9انـت أبـر النتـائج. راملـدا ة املد سـة إدا رمما ر ر
جــــة  ســــة وا78تمـــع اOt8ــــ� �ــــ� العمليــــة التعليميــــة جــــاءت بد �ا �ــــ� تفعيــــل الــــشراكة بــــ*ن املد رلـــدو ر ر

~ـة )2.96(متوسطة  ق دالـة إحـصائيا |عـز ملتغ*ـB ا7Mـdس والوظيفـة واKLMـBة -دا ر، وال توجـد فـر ى ً
و
جـــدت فـــ اســـية، و وواملرحلـــة الد ق |عـــز متغ*ـــB نـــوع التعلـــيم لـــصاÍM التعلـــيم O�mـــ�ر ىر ُ

وكــــشـفـت . و
جـــة وجــــود املعوقـــات  اســة عــــن وجـــود معوقــــات تحـــو دو تفعيــــل الـــشراكة؛ حيــث جـــاءت د رالد نر ل

 ).3.18(متوسطة 
اسة  -5 س : "�عنوان) 2018. اRSميد(رد سية  � بناء الشراكة ا%$تمعية بمدا ردو القيادات املد ر ر

سية �� " مدينة الرUاضالتعليم العام  � ة املد ر والPQ �دفت لتحديد وف�م جوانب من دو -دا ر ر
ســـة وا78تمـــع اOt8ـــ�، واعتمـــدت عOـــG املـــنWX الوصـــفي، باســـتخدام  ربنـــاء شـــرا9ات فاعلـــة بـــ*ن املد

 GOبانة، حيث طبقت عRسـية �206س ة املد سـة -دا جـة مما سـة، وتوصـلت إHـG أن د ر مدير مد ر ر ر ر
ـــاء الـــــشر �ا �ـــــ� بنـ ـــق )1.81(اكة ا78تمعيــــة 9انـــــت موافــــق رلــــدو جـــــة موافــ ر، ، وجـــــاءت املعوقــــات بد

ـــادات : ، و9ـــــان أ�م�ـــــا)2.32( ~ب املـــــدير~ن وضـــــعف مـــــشاركة قيــ ~ـــــة ونقـــــص تـــــد رك�ـــــBة mعبـــــاء -دا ر
جــة موافــق جــدا  ا78تمـع اOt8ــ�، وwالdــسبة لــسبل تطــو~ر �ــذا الـدو فقــد جــاءت بد
ً

ر و9ــان ) 2.34(ر
ســالة املد: أ�م�ــا ~ــة و ر|عز~ــز ر لة مختــصة بالــشراكة، والتعــرف عOــG ؤ وســة، و|ــشكيل 7Mنــة مــسؤ ر

سة تلبي��ا   .رحاجات ا78تمع ا�Ot8 الPQ |ستطيع املد
اتليف و:ونت  -6 اسة  رد وج�ات نظـر الوالـدين ع�ـ� تطـوUر " �عنوان ) Ratliffe & Ponte.2018(ر

سة  � Pاواي  Ýباء فيمـا  الPQ �دفت للتعرف عGO وج�ات نظر"رشرا&ات فعالة ب|ن wسرة واملد
ــــ� �ــــــاواي والتحــــــديات الQـــــP تواجــــــھ �ــــــذه الــــــشرا9ات،  ـــة �ــ ســ ــــشرا9ات بــــــ*ن mســــــرة واملد ــــق بالــ ريتعلـ
اســـــة، وشـــــملت عينـــــة  رواســـــتخدم الباحـــــث املـــــنWX النـــــو�� مـــــن خـــــالل اجـــــراء املقـــــابالت 9ـــــأداة الد

اســـة  اســــة١٢رالد ر وHــــ� أمـــر و9انــــت أبــــر نتـــائج الد ن الـــشرا9ات بــــ*ن mســــر:  ز ة و�ـــ� أن Ýبــــاء يقــــدر
سة وÜعتقدو أن |عليم أطفال�م م�م، وأ�مية دو املدير �� توف*B شرا9ات فعالـة وناقـشوا  رواملد ن ر

 .عدم التوافق الثقا�� مع املعلم*ن كتحدي يواجھ شراك��م
ــــة  -7 اســ ســــــة : "�عنــــــوان) 2017. يالــــــشمر(رد ســــــية للــــــشراكة بــــــ|ن املد ة املد رمــــــدى تفعيــــــل Hدا ر ر

اســـة إHـــG التعـــرف عOـــG مـــدى تفعيـــل "|ناملعيقـــات وســـبل التحـــس: وا%$تمـــع ا%�Rـــ� ر و�ـــدفت الد
ـــر البــــــاطن،  س محافظـــــة حفـــ ــــة وا78تمـــــع اOt8ــــــ� �ـــــ� مــــــدا ســ ـــ*ن املد ــــشراكة بــ ســـــية للــ ة املد ر-دا ر ر ر

مة لتحس*ن مدى تفعيل الشراكة وتم استخدام املـنWX الوصـفي بتطبيـق . زواملعيقات والسبل الال
مديرا ومديرة) 236: (�سRبانة عGO عينة مsونة من

ً
، حيـث توصـلت إHـG أن مـدى تفعيـل الـشراكة 

ســة وا78تمــع اOt8ــ� 9ــان بمــدى تفعيــل متوســط  ق دالــة إحــصائيا ). 3.18(ربــ*ن املد وال توجــد فــر
ً

و
اســـة  ر|عـــز ملتغ*ـــBات الد ) 17(وتوصـــلت إHـــG وجــــود ). ا7Mـــdس، املؤ�ـــل العل²ـــP، ســـنوات اLMدمـــة(ى

ســـة وا78تمــــع اOt8ـــ� رمعيقـــا �عيـــق تفعيـــل الــــشراكة بـــ*ن املد
ً

 �ـــ� مجــــاالت الـــشراكة �ـــ� التخطــــيط 
~ة و�mداف العامة ¶Pµ والدعم املا�H والشراكة �� الر ؤاملد   . ر

اســـة نيوشــــ|3ش  -8 : أثـــر تــــدخل الوالــــدين ع�ـــ� نجــــاح الطــــالب" �عنــــوان ) (Newchurch.2017رد
ســـة والـــشراكة العائليـــة مـــن وج�ـــة نظـــر �بـــاء واملعلمـــ|ن ات "راملد ر والQـــP �ـــدفت لفحـــص تـــصو

قم*ن فيما يتعلق بوع�åم واستجاب��م فيما يتعلق بمشاركة الوالدين والبحث عـن طـر Ýباء واملعل
سة من خالل املشاركة الفعالة للوالـدين ولتحديـد طـر فعالـة  قلتحس*ن العالقة ب*ن الب�ت واملد ر
س من خالل�ا بناء شرا9ات قو~ة، واتبع الباحث املنWX النـو��، وتsونـت عينـة  ريمكن لألسر واملدا
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اسة ر من ثالثة من أولياء أمو طالب الصف اLMامس وثالثة طالب الصف اLMامس ومعلم*ن رالد
اســة �ــ� أ�ميـــة mبــوة وmمومـــة ، والــتعلم �ـــ�  رمــن طــالب الـــصف اLMــامس، و9انـــت أبــر نتـــائج الد ز

سة وmسرة راملë® ، والتواصل �� نجاح الطالب مع بناء شراكة أقو ب*ن املد ى  .ل
ك ودينMـال  -9 اسـة جوكتـو رد مـشاركة الوالـدين "�عنـوان  )(Gokturk and Dinckal. 2017ر

س اESاصـــة: الفعالـــة  ـــ� التعلـــيم ات املعلمـــ|ن wتـــراك مـــن املـــدا ب وتـــصو رتجـــا و�ـــدفت إHـــG " رر
اك  س غ*B اstMومية ب�Bكيـا، بRـسليط الـضوء عOـG كيفيـة إد اسة شراكة أولياء mمو مع املدا رد ر رر

ـــو مـــــ ســـــة للـــــشراكة مــــع أوليـــــاء mمــ ـــP املد رمعل²ـ ن الطبقــــات �قتـــــصادية و�جتماعيـــــة املتوســـــطة ر
اســة،  اســة حالـة لعينــة الد روالعاليـة، ممــن �ـش�9Bو مع�ــم �ــ� نفـس الثقافــة، مــن خـالل إجــراء د ر ن ّ

رمعلمــا، وأظ�ــرت النتــائج أن �نــاك ســوء ف�ــم بــ*ن املعلمــ*ن وأوليــاء mمــو �ــ� ) 38(الQـP تsونــت مــن 
رؤديـــھ 9ـــل مـــ�áم،  فـــاملعلمو �عتقـــدو أن الـــدو رف�ـــم الـــشراكة أدى إHـــG تـــوتر حيـــال الـــدو الـــذي ي ن ن

سة، مع أن لدى أولياء  ة أساسية ول�س ل�م أي دو �� املد رالتعليP² لوm �Hمر يتم �� املë® بصو ر ر ل
ات املرتبطـة بتعلـيم أبنـا¯�م، و~بـدو أن �ـذا �خـتالف  غبة م�tـة �ـ� املـشاركة باتخـاذ القـرا رmمو  ر ر

 .*نقلل الشرا9ات املثمرة ب*ن الطرف

اسات السابقة  رالتعليق ع�� الد

س  ات املـدا اسات السابقة �� التعرف عGO إس�ام إدا اسة اtMالية مع معظم الد راتفقت الد ر ر ر
ك ودينsال  ) املنWX الوصفي(�� بناء الشرا9ات، واملنWX املستخدم  اسة جوكتو رما عدا د  Gokturkر

and Dinckal. 2017) (اســ اســة اtMالـة، ود رالQــP اسـتخدمت د ) Newchurch.2017(ة نيوشــ*Bش ر
اســات الــسابقة �ــ� mداة  اســة اtMاليــة مــع الد رالQــP اســتخدمت املــنWX النــو��، وكــذلك اتفقــت الد ر

ــــــت ) �ســــــــRبانة( اتليــــــــف وwونــ ـــات  اســـــ ـــدا د ـــ ــــــا عــ رمــ ونيوشــــــــ*Bش ) Ratliffe & Ponte.2018(ر
Newchurch.2017) (  ــالsك ودين خدمت الQــP اســـت) (Gokturk and Dinckal. 2017روجوكتــو

اسات السابقة �� ا78االت حيث ركزت عGO مجاالت mسرة  اسة عن الد راملقابلة ، وتم*®ت �ذه الد ر
�Uwالر B*اص وغLMومي واstMوالقطاع ا.  

اســـــات الـــــسابقة  ـــــ� مجموعـــــة مـــــن اS$وانـــــب  اســـــة مـــــن الد ــــتفادت Pـــــذه الد روقـــــد اسـ ر
  :النظرUة والتطبيقية، ومIªا

اســـة، و -  اســـة اtMاليـــة راملـــساعدة �ـــ� تحديـــد مـــشsلة الد رwيـــان أ�مي��ـــا، واختيـــار مـــنWX الد
)�Uالوصــــــفي املـــــس WXســـــاليب -حــــــصائية املــــــستخدمة، )املـــــنmدوات وm GــــــOو�طــــــالع ع ،

اسـة اtMاليــة تم�يـدا لبنـاء أدا§�ـا  وانتقـاء مـا يRناسـب مـع موضـوع الد
ً

ومـن ثــم ) �سـRبانة(ر
  .يتطبيق�ا، و�ستفادة �� تsو~ن فكرة عن -طار النظر

ــــيات واملق�Bحــــــات � -  لســـــتفادة مــــــن النتــــــائج والتوصــــــيات الــــــسابقة �ــــــ� الوصــــــو إHــــــG التوصــ
اسة اtMالية   .ر-جرائية للد
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  Hطار التطبيقي للبحث

أوال
ً

اسة-   رمن¬» الد

سة مـن حيـث  واستخدم الباحث املنWX الوصفي املس�U والذي �س��دف وصف الظا�رة املدر
جـة وجود�ــا  . �ــدف توجيـھ العمـل �ــ� اtMاضـر و�ــ� املـستقبل القر~ــب¨) 2012. العـساف(رطبيع��ـا ود

)�êاسة واقع الشراكة ا78تمعية وسـبل التطـو~ر، فـإن )2012. خندق اسة §�تم بد ر، وحيث أن الد ر
�ذا املنWX �و �mسب تحقيقا لأل�داف

ً
.  

ثانيا
ً

اسة وعينIJا:    :رمجتمع الد

س |عليم حفر الب اسة من مدير ومديرات مدا رتsو مجتمع الد ير ا¶Pµ ن  / 1442راطن للعام الد
سـة حـسب إحـصائية قـسم التخطـيط والتطـو~ر �ـ� 334 �ـ والبالغ عـدد�م 1443 ر مـدير ومـديرة مد

ة التعليم بمحافظة حفر الباطن، وقد تـم اسـتخدام أسـلوب اtMـصر الـشامل، حيـث اسـتجاب  رإدا
 مــديرا ومــديرة بdــسبة 179عينــة قوام�ــا 

ً
اســة و�ــ� ممثلــة  % 53.59 حــسب معادلــة رمــن مجتمــع الد

اســــة و�ــــ�  اســــة �عــــدد مـــن اLMــــصائص �ــــ� ضـــوء متغ*ــــBات الد ، و~تــــصف أفـــراد الد wـــرت ماســــو رر ر ن و
�H9التا:  

قم  رجدو    ):1(ل

اسة وفق املتغ|3ات ®ع عينة الد ر تو   ز

  ال°سبة  العدد  املتغ|3

   %48.6  87  ذكر

Öالنوع   %51.4  92  أن�  

  %100  179  ا78موع

   %43.6  78  �بتدائية

   %24.6  44  توسطةامل

   %31.8  57  الثانو~ة
  املرحلة

  %100  179  ا78موع

   %83.8  150  حفر الباطن

  مقر العمل   %16.2  29  خارج حفر الباطن

  %100  179  ا78موع

  سنوات اES@3ة   %7.26  13   سنوات5أقل من 

   %17.32  31 سنوات إGH أقل 5من 
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  ال°سبة  العدد  املتغ|3

   سنوات10من 

 سنوات إGH أقل 10من 
   سنة15من 

37  20.67%   

   %54.75  98   سنة فأك�15Bمن 

  %100  179  ا78موع

   %86  154  حsومي

�Oسة   %14  25  أ�   رنوع املد

  %100  179  ا78موع

ــا ــ ثالثــ
ً

ــة:  ــ اســ ـــق  :رأداة الد اســــــة، ملناســــــب��ا لتحقيـــ ـــذه الد راســــــتخدم الباحــــــث �ســــــRبانة 9ــــــأداة ل�ـــ
اســـة �ـــ�  §�ا ال�áائيـــة مـــن جـــزئ*ن، ا7Mـــزء ر�mـــداف و-جابـــة عOـــG الRـــساؤالت، وتsونـــت أداة الد رصـــو

اســــة : لmو ريRنــــاو البيانــــات الرئ�ــــسية اLMاصــــة بــــأفراد عينــــة الد اســــية، نــــوع (ل رالنــــوع، املرحلــــة الد
سة، سنوات اBKLMة ~ن42نيتsـو مـن : ، وا7Mـزء الثـا�ي)راملد ة مقـسمة عOـG محـو ر عبـا لاt8ـو mو: ر : ر

سة �� بناء الشرا9ات و~تsو من ة املد نإس�ام إدا ر ãعة مجاالت) 28 (ر ة مقسمة عGO أ رعبا الشراكة : ر
ات7( مــــع mســــرة  ـــا ات7( ، الـــــشراكة مــــع املؤســــسات اstMوميــــة )ر عبـ ، الــــشراكة مــــع القطـــــاع )ر عبـــــا

ات7(اLMاص  ات7( ، الشراكة مع املؤسسات غ*B الرwحية )ر عبا سبل تطو~ر : ر، واt8و الثا�ي)ر عبا
ة) 14(نالشرا9ات و~تsو من    .رعبا

اسةصدق أد. 1   راة الد

اسة تم عرض�ا عFace Validity  GOيللتأكد من الصدق الظا�ر   محكم*ن من 7رألداة الد
ة التعليم �� محافظة  ة ال�Bبو~ة والقياس والتقو~م وقيادات إدا رmساتذة املتخصص*ن �� -دا ر

ا¯�م وwناء عGO التعديالت واملق�Bحات الQـP أبـدا�ا اt8كمـ ًحفر الباطن، لالس�Bشاد بآ ، قـام ر نو
ات وحـذف  رالباحث بإجراء التعديالت الPQ اتفـق عل�åـا غالبيـة اt8كمـ*ن، بتعـديل �عـض العبـا

ّ

§�ا ال�áائية   .رالبعض Ýخر، حÖQ أصبحت mداة �� صو

اسـة   قـام الباحـث بتطبيق�ـا  Internal Consistencyروللتأكد من صـدق �|ـساق الـداخ�O ألداة الد
جـــة 9ـــل عOـــG عينـــة اســـتطالعية مـــن خـــارج ع تبـــاط ب*Bســـو بـــ*ن د اســـة وحـــساب معامـــل � رينـــة الد ر نر

جة الsلية للمحو الذي تdتP² إليھ ات �سRبانة والد ة من عبا رعبا ر ر   .ر
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قم  رجدو    ): 2(ل

جة الMلية لMل محو ي Cس·بانة وا%$االت بالد ات محو تباط ب|3سو لعبا رمعامالت ا رر ر   نر

لا%Rو wو سة  � بناء : ر ت املد رإس�ام إدا   الشرا&ات ا%$تمعيةر

 م
إســـــ�ام : لا78ـــــال mو

ـــــ�  س �ــــــ ـــــــدا ات املــــ رإدا ر
ــــع  ـــــــــــشراكة مــــــــ ــــــــــاء الـ بنــ

  mسرة

ـــــــا�ي ـــــــــ ـــــــــــال الثـــــ ــــــــ : ا78ــ
ات  ــــــ�ام إدا ــــــــ ــــــــ ـــــــــ رإســــــــ
ــــاء  ـــــــــ� بنـــــــ س �ـ راملــــــــــدا
ــــــــع  ــــــــ ـــــــــ ـــــــــشراكة مــ ــــــ ــ ــــــــ الــ
ـــــسات  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ املؤســـــــ

  اstMومية

ـــــــــال  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ا78ـــــــ
ــــــث ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ : الثالــــ

ـــــــــال  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ا78ـــــــ
ــــــث ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ : الثالــــ

ـــ�ام  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ إســ
ات  رإدا

س �ـــــــــ�  ــــــدا راملـــ
بناء الـشراكة 
مـــــــــع القطـــــــــاع 

  اLMاص

إس�ام : ا78ال الرا�ع
ـــــــ�  س �ــ ات املــــــــدا رإدا ر
ــــــع  ــــــشراكة مـــــ ـــــــاء الــــ بنـــ
 Bــــــ ــــــــ ـــــــــسات غ*ــــــ ـــــــــ املؤســ

  الرwحية

ــــــو  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ راt8ـــــــــ
ــــــا�ي ــــــــ ـــــــــ ــــــــ : الثـــــــــ

ــــبل  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ســ
  التفعيل

1  .749** .817** .852** .837** .833** 

2 .831** .811** .823** .845** .833** 

3 .777** .801** .797** .828** .898** 

4 .864** .784** .895** .833** .832** 

5 .829** .810** .871** .833** .922** 

6 .683** .782** .813** .799** .903** 

7 .849** .774** .765** .860** .859** 

8 .892** 

9 .807** 

10 .801** 

11 .865** 

12 .857** 

13 .890** 

14 

  

  

  

  

  

  

   .817** 
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قـم  ريRبـ*ن مـن ا7Mــدو  ات دالــة عنـد مــستو ) 2(ل ىأن جميــع العبـا تفــاع 0.01ر ر و�ـذا يــدل عOـG ا
ــا �ـــش*B إHـــG مؤشـــرات صـــدق مرتفعـــة و9افيـــة يمكـــن الوثـــو ¨�ـــا �ــــ�  قمعـــامالت �|ـــساق الـــداخ�O، كمـ

اسة اtMالية   .رتطبيق الد

اسة. 2   رثبات أداة الد

نبـــاخ  اســة قــام الباحـــث بقيــاس الثبــات باســـتخدام معامــل ألفــا كر وللتأكــد مــن ثبـــات أداة الد ر
(Cronbach’s Alpha)  بانة تتمتــع ب�بــات مقبــو إحـصائيا حيــث بلغــت قيمــة معامــل وجـد أنRســ�

ً ل
نبـــــاخ(الثبــــات الsليـــــة  ـــق )0.985) (وألفـــــا كر جـــــة ثبـــــات مرتفعـــــة يمكــــن الوثـــــو ¨�ـــــا �ـــــ� تطبيــ ق، و�ــــ� د ر

قم  اسة اtMالية، وا7Mدو  رالد   .ريو�Í معامالت الثبات لsل مجال ومحو) 3(لر

قم  رجدو    ): 3(ل

C عاد ومحاو�  س·بانةرمعامالت الثبات أل

  ا%$ال  را%Rو
عدد 

ات   رالعبا
  الثبات

  0.929  7  الشراكة مع mسرة: لا78ال mو

الشراكة مع املؤسسات : ا78ال الثا�ي
  اstMومية

7  0.927  

الشراكة مع القطاع : ا78ال الثالث
  اLMاص

7  0.943  

ات : لwو رإس�ام إدا
س  � بناء الشرا&ات  راملدا

  ا%$تمعية

الشراكة مع املؤسسات : ا78ال الرا�ع
  غ*B الرwحية

7  0.945  

لا%Rو wو س  � بناء الشراكة ا%$تمعية: ر ات املدا رإس�ام إدا   0.977  28  ر

  0.976  14  سبل التطوUر: را%Rو الثاBي

ات Cس·بانة   0.985  42  رعبا

  

ا�عا
ً

  :wساليب Hحصائية-ر

ــــل البيانـــــات الQـــــP تـــــم تجميع اســـــة وتحليـ ـــا، تـــــم اســـــتخدام العديـــــد مـــــن رلتحقيـــــق أ�ـــــداف الد �ــ
ل، ولتحديد طو خاليا )m)SPSSساليب -حصائية باستخدام اtMزم -حصائية للعلوم �جتماعية 

 Pµ¶ماLMدود الدنيا والعليا(املقياس اtMاسة تم حساب املدى ) ا راملستخدم �� محاو الد  = 1 – 5(ر
لثـــم تقـــسيمھ عOـــG عـــدد خاليـــا املقيـــاس ل�tـــصو عOـــG طـــو اLMل) 4 ) 0.80 = 5 / 4(يـــة الـــtªيح أي ل

  :لو�كذا أصبح طو اLMاليا
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قم  رجدو    ): 4(ل

  تفس|3 قيم املتوسط اRSساºي

جة املتوسط م   رتقدير الد

عالية جدا 5 – 4.20 1
ً

  

  عالية 4.20أقل من -3.40 2

  متوسطة 3.40أقل من -2.60 3

  منخفضة 2.60أقل من -1.80 4

منخفضة جدا 1.80أقل من  5
ً

  

اسةاختبار ا- ®ع ملتغ|3ات الد رعتدالية التو   :ز

قم  رجدو    ):5(ل

ف  ®ع ) Kolmogorov-Smirnov test( سمرنوف –واختبار كو%$ر   زالعتدالية التو

ىمستو 
 الداللة

ف    سمرنوف–واختبار كو%$ر

)Kolmogorov-Smirnov test( 
  را%Rو

0.085 0.062  
س  �  ات املدا رإس�ام إدا ر

 بناء الشرا&ات

  ).0.05(ىحصائية عند مستو توجد داللة إ* 

Üـــع، ولـــذلك ســــ�تم 0.05أكKـــB مـــن ) 0.085(ىمـــستو الداللـــة  ز وwالتـــا�H تتحقـــق شـــرط اعتداليـــة التو
سـة، واختبـار التحليـل mحـادي ) T-test(استخدام اختبار ت   One-way(رملتغ*ـBات النـوع ونـوع املد

Anova ( ة، واختبـار شـيفيھBـKLMاسية وسنوات ا نـات البعديـة للتعـرف عOـG رملتغ*B املرحلة الد رللمقا
ق الدالة إحصائيا اتجا�ات الفر
ً

  .و

اسة وتفس|P3ا   :رعرض نتائج الد

أوال
ً

  :لنتائج السؤال wو ومناقشIJا-

س  � بناء الشرا&ات ا%$تمعية من وج�ة : لينص السؤال wو ع�� ات املدا جة إس�ام إدا رما د ر ر
س التعليم العام بمحافظة حفر الب رنظر مدير مدا   اطن؟ي

 PـQات ال ~ـة للعبـا رولإلجابة عGO �ذا السؤال تم استخراج املتوسطات اtMسابية و�نحرافـات املعيا ر َّ

س �� بناء الشرا9ات ا78تمعية ات املدا رتمثل إس�ام إدا   .ر
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قم  رجدو    ): 6(ل

س  ـــ� بنـــاء الـــشراكة  ات املـــدا جـــة إســـ�ام إدا Uـــة لد راملتوســـطات اRSـــسابية وCنحرافـــات املعيا ر ر ر ّ

  معيةا%$ت

 ال34تÄب
ال34تÄب 
حسب 
  املقياس

ليا حسب  ات تنا ترتÄب العبا
ً

ز ر
 املتوسطات

املتوسط 
  اRSساºي

Cنحراف 
  ياملعيار

  التقدير

س  � بناء الشراكة مع wسرة: لا%$ال wو ات املدا رإس�ام إدا   ر

ــــــرة �ــــــــ� حــــــــل  6 1 ــــة mســ ســــ ة املد ــــــشرك إدا ر|ـ ر
 .مشكالت أبنا¯�ا

  عالية  94145.  4.1117

2  2  
ســة عOــG عقــد مجلــس تحــر ة املد رص إدا ر

ي/ Ýباء  رmم�ات �شsل دو
  عالية  1.03840  3.7877

ــــــــات   1 3 ــــــــدة بيانـ ـــــــة قاعـ ســ ة املد ــــــك إدا رتمتلـــ ر
 .متsاملة عن أسر الطلبة

  عالية  97778.  3.7430

ــــو   5 4 ــــــاء mمــــــــــ ـــــــــة أوليـــــــ ــ ســـ ة املد ــــــــــــدعو إدا رتـ ر ر
سة  .رملناسبات املد

  عالية  1.09257  3.6872

ســــــــ 7 5 ة املد ــــــي إدا ر|عطــ ـــــــاء ر ـــة ألوليـ ة الفرصـــــ
  .رmمو لتقييم خدما§�ا

  عالية 1.20970 3.6872

6 3 
ســة مـن أفــراد mســرة  ة املد ر|ـستفيد إدا ر
ــــــــــصات ذات  ـــــ� التخصــــ ـــــــــــص*ن �ـــــــــ املتخصـــ

سة   .رالعالقة �عمل املد
  متوسطة 1.17626 3.1788

7  4  
ـــــنع  ســــــة mســــــرة �ــــــ� صـ ة املد ــــشرك إدا ر|ــ ر

  .يالقرار ال�Bبو
  متوسطة  1.10033  3.1397

  عالية 0.86220 3.619  لط العام للمجال wواملتوس

س  � بناء الشراكة مع املؤسسات اRSكومية: ا%$ال الثاBي ات املدا رإس�ام إدا   ر

1  13  
ـــــــشاركة  ـــــــG مـــ ــــــة عOـــ ســــ ة املد ـــــرص إدا رتحـــــ ر
ــــــــا  ــــــــــP تقيم�ـــ ـــــــــات الQـ ــــــــ� الفعاليــ ـــــــــة �ـــ الطلبــ

  .ا7M�ات اstMومية

  عالية  1.05730  3.8939

2  12  
ـــة املعلمـــــــــــ*ن ع ســــــــ ة املد ـــــــــ�7ع إدا ر|ــ ـــــG ر Oــــــ

  .املشاركة �� الdشاطات ا78تمعية
  عالية  1.12907  3.8156

3  8  
ات  ـــــــع إدا ــــــــة مـــــــــ ســــــــ ة املد ــــل إدا ــــــــ رتتواصــــ ر ر

  .املؤسسات اstMومية
  عالية  1.23895  3.4078
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4 10 
ــــة  ــــــرامج تثقيفيـــــــ ــــــــة بـــــ ســـ ة املد رتقـــــــــــيم إدا ر
نللطلبــة بالتعــاو مــع ا7M�ــات اstMوميـــة 

  ذات العالقة
  متوسطة 1.15170 3.3073

5 11 
ة ـــــيح إدا ــــــا ل�7�ــــــــات رتRـــ ســــــــة مرافق�ــ ر املد

  .اstMومية لالستفادة م�áا
  متوسطة 1.36426 3.1229

6 9 
ـــة  ـــــــــ ــــــــ ــــــة الفرصـــــــ ــــــــ ـ ـــــــ ســـــ ة املد ـــــــــي إدا ــــــــ ـــــــــ ر|عطـ ر
ـــــ�  ــــشاركة �ـــ ـــــسات اstMوميــــــــة للمــــ للمؤســـ

سية   .راLMطط املد
  متوسطة 1.26903 2.7374

7  14  
ـــــــــBات  ـــــــــن خKـــ ـــــــة مـــ ســـــ ة املد ــــــــــستفيد إدا ر|ــ ر

  .املوظف*ن املتقاعدين
  متوسطة  1.25163  2.6816

  متوسطة 96320. 3.2809  ط العام للمجال الثاBياملتوس

س  � بناء الشراكة مع القطاع اESاص: ا%$ال الثالث ات املدا رإس�ام إدا   ر

1  21  
ـــــــــسات  ــــــــ ـــــــة املؤســــــ ــــــــ ـــ ســـــ ة املد ـــــــرم إدا ــــــــ رتكــــــــ ر ّ

  .املتعاونة
  متوسطة  1.33350 3.3464

2  15  
ــــــــات  ــــدة بيانـــــ ــــــــ ـــــــة قاعـ ـــ ســـ ة املد ــــــــــP إدا رتب¬ـــ ر
متsاملة عن مؤسـسات القطـاع اLMـاص 

  .ة �� محيط�ااملوجود
  متوسطة  1.23107  2.8883

ـــــاع   16  3 ــــة الفرصــــــة للقطـ ســ ة املد ــــي إدا ر|عطــ ر
  .اLMاص للمشاركة �� خطط�ا

  متوسطة  1.23402  2.7765

ات  20 4 ــــا ~ــــــ ــــــــيم  ـــــــة بRنظــ ســـ ة املد رتقــــــــــوم إدا ز ر ر
  .لطلب��ا للمؤسسات اLMاصة

  متوسطة 1.23976 2.7263

ــــع  18 5 ات مـ ســـــة �سRـــــشا ة املد رتRبـــــادل إدا ر ر
  .LMاصالقطاع ا

  منخفضة 1.18175 2.5307

ـــــاع  19 6 ـــــن القطــــــ ــــة مـــــ ســـــــ ة املد ـــــــــستفيد إدا ر|ـ ر
~ب املعلم*ن   .راLMاص �� تد

  منخفضة 1.25125 2.5196

ـــــاع   17  7 ـــــن القطــــــ ــــة مـــــ ســـــــ ة املد ـــــــــستفيد إدا ر|ـ ر
  .اLMاص �� تمو~ل احتياجا§�ا

  منخفضة  1.24663  2.3911

  متوسطة 1.03328 2.7398  املتوسط العام للمجال الثالث
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س  � بناء الشراكة مع املؤسسات غ|3 الر:حية:  الرا�عا%$ال ات املدا رإس�ام إدا   ر

ــــن وســـــــائل �عـــــــالم   27  1 ســـــــة مـــ ـــــستفيد املد ر|ـ
  .ا7Mديد �� |غطية أ�شط��ا

  متوسطة  1.27948  3.3631

2  25  
ــــــــسات  ـــع املؤســ ســــــــــة مـــــــ ة املد ــــد إدا ر|عقــــــ ر
ــــــة الطلبـــــــة ذو  ـــــرا9ات لرعايـ ياB*LMيـــــــة شــ

  .�حتياجات
  طةمتوس  1.31114  3.0000

3 24  
ـــــسوãي  ــــــة الفرصـــــــة ملdـــ سـ ة املد ــــيح إدا رتRـــ ر
 Bــــ ــــوع �ــــــــ� املؤســــــــسات غ*ــــ ــــــة للتطــــ ســ راملد

 .الرwحية

  متوسطة  1.26308  2.9888

ـــــائل  26 4 ـــــع وســـــــ ــــــــــة مـــــــ ســ ة املد ــــــــل إدا رتتواصــــ ر
  .�عالم لتغطية أ�شط��ا

  متوسطة 1.27690 2.8547

5 22 
ــــــــات  ــــــــدة بيانـ ـــــــة قاعـ ســ ة املد ــــــك إدا رتمتلـــ ر

ـــ ــــB الرwحيــ ـــة عـــــن املؤســـــسات غ*ـ ة متsاملــ
  .املوجودة �� محيط�ا

  متوسطة 1.21431 2.7151

6 28 
ــــة  ــــــــ ~ر ختاميــــــــ ـــــــا ـــــــــ ــــــة تقــــ ـــــــــ ســـــ ــــدم املد ــــــــ رتقــــــــ ر
للمؤســسات غ*ــB الرwحيـــة عــن �mـــشطة 

  .الPQ شاركت �� دعم�ا

  متوسطة 1.29056 2.7151

7  23  
ـــة  ـــــــــ ــــــــ ــــــة الفرصـــــــ ــــــــ ـ ـــــــ ســـــ ة املد ـــــــــي إدا ــــــــ ـــــــــ ر|عطـ ر
للمؤســـسات غ*ـــB الرwحيـــة للمـــشاركة �ـــ� 

  .خطط�ا
  منخفضة  1.15529  2.5810

  متوسطة 1.04675 2.8883  لعام للمجال الرا�عاملتوسط ا

س  ـــــ� بنـــــاء الـــــشراكة  ــــدا ات املـ راملتوســـــط العـــــام إلســـــ�ام إدا ر
  ا%$تمعية

  متوسطة 88290. 3.1321

قم  ريRب*ن من ا7Mدو    :ما ي�O) 6(ل

س  ـــ� بنـــاء الـــشرا&ات ا%$تمعيـــة"املتوســـط العـــام  - - ات املـــدا رإلســـ�ام إدا جـــة ) 3.13(�ـــو " ر ربد
ات �ــذا اt8ــو عــن ) 0.88(ينحــراف املعيــار ف�ــو متوســطة، أمــا � رممــا �ع¬ــP أن |ــشRت القــيم لعبــا ر

ة  ـــاءت أعOـــــG عبـــــا ـــو إحـــــصائيا، وجــ ــــساãي مقبــ روســـــط�ا اtMـ
ً ــــل " ل ســـــة mســـــرة �ـــــ� حـ ة املد ر|ـــــشرك إدا ر

ة ) 4.11(بمتوســــط " مــــشكالت أبنا¯�ــــا ســــة مــــن القطــــاع اLMــــاص �ــــ� " روأقــــل عبــــا ة املد ر|ــــستفيد إدا ر
ســـة أل�ميـــة دو mســـرة، )2.88(متوســـط ب" تمو~ـــل احتياجا§�ـــا اك مـــدير املد ر، و�ـــذا يـــدل عOـــG اد ر ير

 GـOب �ـ� ذلـك ضـعف الـو�� ا78تم�ـ� عÊـاص �ـ� الـشرا9ات، ولعـل الـسLMوضعف مشاركة القطاع ا
ىمـــستو القطـــاع اstMــــومي واLMـــاص وغ*ــــB الرUwـــ� بأ�ميــــة الـــشرا9ات ا78تمعيــــة، وضـــعف تواصــــل 

ســـــة مـــــع �ـــــذه املؤســـــسات، وقـــــ ة املد رإدا اســـــة ر ـــة متفقـــــة مـــــع نRيجـــــة د قرالـــــة رد جـــــاءت �ـــــذه النRيجــ
(Qaralleh.2021) ـرج �ـ� |عز~ـز الـشراكةLMس �ـ� محافظـة ا ر الPQ توصلت إHـG أن دو مـدير املـدا ي ر

جــــة متوســــطة  ـــاء بد اســــة ) 3.24(را78تمعيــــة جـ جــــة )2019. يطحــــالو وعلــــوا�ي(رود ر الQــــP جــــاءت بد
اسة )2.96(متوسطة  جـة موافـق جـاءالQـP ) 2018. اtMميـد(ر، ود وفـق مقيـاس ليكـرت ) 1.81(رت بد
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اسة  مما �ع¬P أنـھ ) 3.18( الPQ توصلت إGH أن مدى التفعيل متوسط )2017. يالشمر(رالثال"ي، ود
ة التعليم نحو الـشراكة ا78تمعيـة، وقـد  ا غم توجھ الدولة و اسة  زرلم يحصل تقدم �عد �ذه الد ر ور

اســـة  اســــة عـــن د راختلفـــت �ـــذه الد جـــة ) 2021. العمــــود واملظفـــر(ر ) موافـــق �ــــشدة(رالQـــP جــــاءت بد
اسـة ) 3.44(بمتوسـط  جـة عاليـة ) 2019. طيـب وال7Úـالن(رود ، وعOـG حــسب )3.84(رالQــP جـاءت بد

  :ا78االت جاءت املتوسطات

س  ــ� بنــاء الــشراكة مــع wســرة"املتوســط اRSــساºي %$ــال  - ات املــدا رإســ�ام إدا ، )3.619( �ــو "ر
جـة  فقا ملفتاح التـtªيح فالد رو

ً
وجميع�ـا )  4.11 – 3.139(عاليـة حيـث تراوحـت املتوسـطات بـ*ن و

ة  جـة عاليـة مـا عـدا عبــا ربد سـة مـن أفــراد mسـرة املتخصـص*ن �ـ� التخصــصات "ر ة املد ر|ـستفيد إدا ر
ســة ة " رذات العالقــة �عمــل املد ســـة mســرة �ــ� صــنع القــرار ال�Bبــو"روعبــا ة املد ي|ــشرك إدا ر جاءتـــا " ر

جـة متوســطة، أمــا �نحــراف  ، و�ــذا �ع¬ــP أن |ـشRت قــيم اســتجابات أفــراد )0.86(ياملعيـار ف�ــو ربد
~ـــادة و�ـــ�  ات �ـــذا ا78ـــال عـــن وســـط�ا اtMـــساãي مقبـــو إحـــصائيا، ولعـــل ســـÊب ذلـــك  زالعينـــة لعبـــا ر

ً ل
اسة أبنا¯�ـا خـصوصا مـع وجـود اختبـار  ا78تمع وwالتا�H و�� mسر بأ�مية التعليم وسع�åا ملتا�عة د

ً
ر

ات واtMاجـة لـھ �ـ� ا س بأ�ميــة دو رالقـد رلقبــو ا7Mـام��، باإلضـافة إHـG و�ــ� مـدير ومـديرات املـدا ر ي ل
ســة ل�ـــذا الــدو �ـــ� تحقيــق �mـــداف املرجــوة، وقـــد اختلفــت �ـــذه النRيجــة عـــن  رmســرة وحاجـــة املد ر

اسة  س �ـ� تفعيـل الـشراكة ) 2019. طيب وال7Úالن(رنRيجة د ات املدا رالPQ توصلت إGH أن دو إدا ر ر
جــة عاليــة جــدا ا78تمعيــة مــع أوليــاء  س بمدينــة بر~ــدة 9ــان بد mمــو مــن وج�ــة نظــر قائــدات املــدا

ً
ر ر ر

)4.23.(  

س  � بناء الـشراكة مـع املؤسـسات اRSكوميـة"املتوسط اRSساºي %$ال  - ات املدا رإس�ام إدا  "ر
جـــة متوســـطة حيـــث تراوحـــت املتوســـطات بـــ*ن )3.28(�ــو  فقـــا ملفتـــاح التـــtªيح فالد ر، و

ً
 – 2.68(و

ة وجميع�ــــا ب)  3.6 جــــة متوســــطة مــــا عــــدا عبــــا رد ســــة عOــــG مــــشاركة الطلبــــة �ــــ� " ر ة املد رتحــــرص إدا ر
ة " الفعاليات الPQ تقيم�ـا ا7M�ـات اstMوميـة سـة املعلمـ*ن عOـG املـشاركة �ـ� " روعبـا ة املد ر|ـ�7ع إدا ر

ة " الdـــشاطات ا78تمعيـــة ات املؤســـسات اstMوميـــة" روعبـــا ســـة مـــع إدا ة املد رتتواصـــل إدا ر جـــاءت " ر
جــة عاليــة ، ، و�ــذا �ع¬ـــP أن |ــشRت قـــيم اســتجابات أفـــراد )1.017(ي أمـــا �نحــراف املعيـــار ف�ــو ربد

ات �ذا ا78ال عن وسط�ا اtMساãي مقبو إحصائيا، ولعل سـÊب ذلـك ضـعف تفاعـل  العينة لعبا
ً

ل ر
املؤسسات اstMومية �سÊب -جـراءات الب*Bوقراطيـة وعـدم وجـود أنظمـة وا�ـtة لبنـاء الـشرا9ات 

سـة عOـG را78تمعية مع املد ة املد جة عالية تب*ن جميع�ا حـرص إدا ات الPQ جاءت بد رسة، فالعبا ر ر ر
بنــاء الــشرا9ات ا78تمعيــة ســواء بحرصــ�ا عOــG مــشاركة الطلبــة أو |ــ�7يع املعلمــ*ن أو تواصــل�ا مــع 

  .ىاملؤسسات اstMومية mخر

س  ــــ� بنــــاء الــــشراكة مــــع مؤســــسات ال"املتوســــط اRSــــساºي %$ــــال  - ات املــــدا رإســــ�ام إدا قطــــاع ر
جــة متوســطة حيــث تراوحــت املتوســطات بــ*ن )2.73( �ــو "اESــاص فقــا ملفتــاح التــtªيح فالد ر، و

ً
و

ة ) 3.34 – 2.39( جـــة متوســـطة مـــا عـــدا عبـــا روجميع�ـــا بد ات مـــع " ر ســـة �سRـــشا ة املد رتRبـــادل إدا ر ر
ة " القطـاع اLMـاص ~ب املعلمـ*ن" روعبـا سـة مـن القطـاع اLMــاص �ـ� تـد ة املد ر|ــستفيد إدا ر ة " ر " روعبــا

ســـة مـــن القطـــاع اLMـــاص �ـــ� تمو~ـــل احتياجا§�ـــا ة املد ر|ـــستفيد إدا جـــة منخفـــضة، أمــــا " ر رجـــاءت بد
ات �ـــذا )1.03(ي�نحــراف املعيــار ف�ــو  ر، و�ـــذا �ع¬ــP أن |ــشRت قــيم اســـتجابات أفــراد العينــة لعبــا

ـــال عــــن وســــط�ا اtMــــساãي مقبــــو إحــــصائيا، ولعــــل الــــسÊب �ــــ� ذلــــك ضــــعف التفعيــــل الsامـــــل  ا78ـ
ً ل



إسهامات إدارات مدارس التعليم العام بمحافظة حفر الباطن في بناء 
 )دراسة ميدانية(الشراكات المجتمعية 

  شالش مقبل شالش الضبعان/ د
 

 

 

 
 

 

428 

ســة، وقلــة املؤســسات للقــوان*ن ا رلQــP تــدفع مؤســسات القطــاع اLMــاص للــشراكة ا78تمعيــة مــع املد
ف  ، والظـر BـKنـة باملنـاطق الك واLMاصة القو~ة �ـ� محافظـة حفـر البـاطن �ـسÊب صـغر �7م�ـا مقا ى ر

  .�قتصادية الPQ قد تحد من مسا�مة القطاع اLMاص

ــــط اRSــــــساºي %$ــــــال  - س  ــــــ� بنــــــاء "املتوســ ــــدا ات املــ ــــ�ام إدا رإســ الــــــشراكة مــــــع  املؤســــــسات غ|ــــــ3 ر
جــة متوســطة حيــث تراوحــت املتوســطات بــ*ن )2.88( �ــو "الر:حيــة فقــا ملفتــاح التــtªيح فالد ر، و

ً
و

ة )  3.36 – 2.58( جة متوسطة ما عدا عبا روجميع�ا بد سة الفرصة للمؤسسات "ر ة املد ر|عطي إدا ر
ـــار ف�ـــــو "غ*ـــــB الرwحيـــــة للمـــــشاركة �ـــــ� خطط�ـــــا ـــا �نحـــــراف املعيــ ، أي أن |ـــــشRت قـــــيم )1.046(ي، أمــ

ات �ــذا ا78ــال عــن وســط�ا اtMــساãي مقبــو إحــصائيا، ولعــل ســÊب  اســتجابات أفــراد العينــة لعبــا
ً

ل ر
ذلك قلة املؤسسات غ*B الرwحية �� محافظة حفر الباطن، وضعف التوعية بالتطوع مع 9ونھ جزء 

~ــة اململكــة العرwيــة الــسعودية  معيــة مــن قبــل  ، وضــعف الــو�� بجوانــب الــشراكة ا78ت2030ؤمــن ر
اســة  س، وقـد اختلفــت �ـذه النRيجـة عــن نRيجـة د رمـدير ومـديرات املــدا ر ) 2019. طيـب وال7Úــالن(ي

ســـة �ـــ� تفعيـــل الـــشرا9ات ا78تمعيـــة مـــع قطاعـــات ا78تمـــع مـــن  ة املد رالQـــP توصـــلت إHـــG أن دو إدا ر ر
جة عالية  س بمدينة بر~دة 9ان بد روج�ة نظر قائدات املدا   ).3.67(ر

ثانيا
ً

  سؤال الثاBي ومناقشIJانتائج ال-

ق ذات داللــــــة إحــــــصائية عنــــــد مــــــستو : يــــــنص الــــــسؤال الثــــــاBي ع�ــــــ� ىPــــــل توجــــــد فــــــر  بــــــ|ن 0,05و
س التعلـــيم العــــام بمحافظـــة حفـــر البـــاطن حـــو تقــــديرPم  لمتوســـطات اســـتجابات مـــدير مـــدا ر ي

س  � بنـاء الـشرا&ات ا%$تمعيـة تبعـا ملتغ|ـ3ات ات املدا إلس�ام إدا
ً

ر اسـ: ر ية، رالنـوع، واملرحلـة الد
سة، وسنوات اES@3ة؟   رونوع املد

ق بــ*ن متوســطات اســـتجابات  ّولإلجابــة عOــG �ــذا الــسؤال، والكــشف عــن الداللــة -حــصائية للفــر و
ـــــم  ـــة تـ ـــ� بنــــــاء الــــــشراكة ا78تمعيـــ س �ـــ ات املــــــدا اســــــة حــــــو تقــــــدير�م إلســــــ�ام إدا رأفــــــراد عينــــــة الد ر لر

 ملتغ*ـــBات النـــوع ونــــوع Independent-Sampleللمجموعـــات املـــستقلة  T-testاســـتخدام اختبـــار ت
سة، وتحليل التباين mحادي  اسية وسنوات اBKLMة، ) One way Anova(راملد رملتغ*Bات املرحلة الد

  :وفيما ي�O النتائج

  متغ|3 النوع �

قم  رجدو    ): 7(ل

ق ب|ن املتوسطات تبعا ملتغ|3 النوعTمEFص نتائج اختبار   للفر
ً

  و

  ا%$االت
النوع 

�ÈجتماC  
  املتوسط  العدد

Cنحراف 
  ياملعيار

 Tقيمة 
جة  رد
  اRSرUة

ىمستو 
  الداللة

ات  -4.813-  87893.  3.3186  87  ذكر رإس�ام إدا
س  � بناء  راملدا

الشراكة مع 
 -4.791- 74551.  3.9037  92  أنw  ÊËسرة

177 
.047  

 دالة
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ات  -3.922-  98890.  3.0016  87  ذكر رإس�ام إدا
س  � بناء  راملدا

الشراكة مع 
املؤسسات 
  اRSكومية

ÊË3.907-  86338.  3.5450  92  أن- 
177 

.244  

  غ*B دالة

 -4.231-  95130.  2.4187  87  ذكر
ات  رإس�ام إدا

س  � بناء  راملدا
الشراكة مع 

 -4.239-  1.02048  3.0435  92  أنÊË  القطاع اESاص

177 
.960  

 غ*B دالة

ات  -2.526-  98555.  2.6880  87  ذكر رإس�ام إدا
س  � بناء  راملدا

الشراكة مع 
املؤسسات غ|3 

  ةالر:حي

ÊË2.532-  1.07269  3.0776  92  أن- 
177 

.935  

  غ*B دالة

ات  -4.247-  85025.  2.8567  87  ذكر رإس�ام إدا
س  � بناء  راملدا

الشرا&ات 
  ا%$تمعية كMل

ÊË92  أن  
3.3925  .83696  -4.245- 

177 
.475  

 غ*B دالة

ق د) 7(ليتÍó من ا7Mدو  ىالة إحصائيا عند مستو الداللة وأنھ ال توجد فر ً
)α = 0.05 ( ب*ن

ــــــيم  س التعلـ ات مـــــــدا ــــدير�م إلســـــــ�ام إدا ــــة حـــــــو تقـــ اســـ ـــــراد عينـــــــة الد رمتوســـــــطات اســـــــتجابات أفــ ر لر
بمحافظـة حفـر البــاطن �ـ� بنــاء الـشرا9ات ا78تمعيــة تبعـا ملتغ*ــB النـوع حيــث بلغـت 

ً
 sig= 0.475  

wما �عود السÊب �� ذلك إGH أنھ ال0.05أعGO من  ات ر، و ر اختالف ب*ن نظرة الرجل واملرأة إلس�ام إدا
ق �ـــ� جميـــع ا78ـــاالت مـــا عـــدا مجــــال  س �ـــ� بنـــاء الـــشرا9ات ا78تمعيـــة، وكـــذلك ال توجــــد فـــر واملـــدا ر
ق دالـة إحـصائيا لـصاÍM -نـاث، ولعـل سـÊب ذلـك  الـشراكة ا78تمعيـة مـع mسـرة حيـث وجـدت فـر

ً
و
 Bك�ـm ـات و�ـن�مm س مع التـصاقا بـأفراد mسـرة، وقـد اتفقـت �ـذه النRيجـة رتواصل مديرات املدا

ً

اسة    ).2017. يالشمر(و ) 2019. يطحالو وعلوا�ي(رمع د

اسية •  رمتغ|3 املرحلة الد
قــــم  رجـــدو  ق بــــ|ن املتوســـطات تبعــــا ملتغ|ــــ3 ): 8(ل نتـــائج تحليــــل التبـــاين wحــــادي للفـــر

ً
و

اسية   راملرحلة الد

مجموع   مصدر التباين  ا%$االت
  املرºعات

جات  رد
  RSرUةا

متوسط 
  املرºعات

الداللة   قيمة ف
  Hحصائية

ات   3.276 2  6.551  ب|ن ا%$موعات ــــ�ام إدا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ رإســـــــ
ــــــاء  ــــــ� بنـــــــــ س  ـــــــــ ـــــــــدا  715. 176  125.773  داخل ا%$موعاتراملــــــ

4.584 .011  

 دالة
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مجموع   مصدر التباين  ا%$االت
  املرºعات

جات  رد
  RSرUةا

متوسط 
  املرºعات

الداللة   قيمة ف
  Hحصائية

  178  132.324  ا%$موع  الشراكة مع wسرة

  3.217 2  6.434  ب|ن ا%$موعات

 902. 176  158.705  داخل ا%$موعات

ات  ــــ�ام إدا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ رإســـــــ
ــــــاء  ــــــ� بنـــــــــ س  ـــــــــ ـــــــــدا راملــــــ
ــــــــــع  ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــشراكة مــــــــ ــــــــ الــــــــ
ــــــسات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ املؤســــ

  ةاRSكومي

  ا%$موع
165.139  178  

3.568 

0.30  

غ*B دالة 
إحصائيا
ً

 

  952.  2  1.903  ب|ن ا%$موعات

  1.069  176  188.143  داخل ا%$موعات

ات  ــــ�ام إدا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ رإســـــــ
ــــــاء  ــــــ� بنـــــــــ س  ـــــــــ ـــــــــدا راملــــــ
الــشراكة مــع القطـــاع 

    178  190.047  ا%$موع  اESاص 

.890  0.412 

  غ*B دالة

  746.  2  1.493  ب|ن ا%$موعات

  1.100  176  193.538  داخل ا%$موعات

ات  ــــ�ام إدا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ رإســـــــ
ـــ� بنـــــاء مـــــع  س  ــ راملـــــدا
ـــــ3  ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــسات غ|ــ املؤســــــــــــ

    178  195.031  ا%$موع  الر:حية 

.679  
.509  

  غ*B دالة

  1.644  2  3.288  تب|ن ا%$موعا

  770.  176  135.464  داخل ا%$موعات

ات  ــــ�ام إدا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ رإســـــــ
ــــــاء  ــــــ� بنـــــــــ س  ـــــــــ ـــــــــدا راملــــــ
الشرا&ات ا%$تمعية 

    178  138.752  ا%$موع  كMل

2.136  
.121  

  غ*B دالة

ق دالــة إحــصائيا عنــد مــستو الداللــة ) 8(ليتــÍó مــن ا7Mــدو  ىأنــھ ال توجــد فــر ً
 = α(و

ـــاء ) 0.05 ـــ� بنـــ س �ـــ ات املــــــدا اســــــة حــــــو إســــــ�ام إدا ـــة الد ـــراد عينـــ ـــــتجابات أفـــ ربــــــ*ن متوســــــطات اسـ ر لر
اسـية حيـث بلغـت  الشرا9 رات ا78تمعيـة تبعـا ملتغ*ـB املرحلـة الد

ً
 sig= 0.121 مـن GـOمـا 0.05أعw ر، و

ســــة  ة املد س �ــــ� جميــــع املراحــــل، فــــال فــــر بــــ*ن إدا ات املــــدا ر�عــــود الــــسÊب إHــــG |ــــشابھ إســــ�ام إدا ر ر قر
اســــة  يطحــــالو (ر�بتدائيـــة واملتوســــطة والثانو~ــــة، وقــــد اتفقــــت �ــــذه النRيجـــة مــــع مــــا توصــــلت لــــھ د

اســة ) 2019. ا�يوعلــو ق لــصاÍM ) 2019. طيــب وال7Úــالن(رواختلفــت مــع د والQــP توصــلت لوجــود فــر
ق �� جميـع ا78ـاالت |عـز ملتغ*ـB املرحلـة التعليميـة  ىقائدات املرحلة �بتدائية، كذلك ال توجد فر و

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللـة  ىما عدا �� مجال الشراكة مع mسرة وجدت فر  = α(و
ق الPQ ظ�رت �� �ذا ا78ال، ولصاÍM أي من �ذه الفئـات، )0.05 و، وللكشف عن مصدر �ذه الفر

  ):9(ل كما يتÍó من ا7Mدو   Scheffeاستخدم الباحث اختبار شيفيھ 
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قم  رجدو    ): 9(ل

ات  Scheffeاختبــار شــيفيھ  ق Hحــصائية  ـــ� مجــال إســـ�ام إدا ر  للكــشف عــن اتجاPـــات الفــر و
س  � بناء الشرا&   ىات مع wسرة والoÎ �عز إ�Í اختالف املرحلة التعليميةراملدا

املتوسط   املرحلة  ا%$ال
  اRSساºي

  الثانوUة  املتوسطة  Cبتدائية

  .*C  3.8370  -  .38245 38837بتدائية

 00592 - 38245.  3.4545  املتوسطة
س  ات املدا رإس�ام إدا ر

 � بناء الشراكة مع 
 - 00592  *38837.  3.4486  الثانوUة  wسرة

ق دالــــة إحــــصائيا بــــ*ن املــــرحلت*ن �بتدائيــــة ) 9(لكمــــا يتــــÍó مــــن ا7Mــــدو             �نــــاك فــــر
ً

) 3.83(و
ق لصاÍM املرحلـة �بتدائيـة، ولعـل طبيعـة املرحلـة، وحاجـة الـشر~ك*ن 3.44(والثانو~ة  و و9انت الفر

سة وmسرة( اسـة �ـ� ) راملد ق لـصاÍM رلبعـض�ما �ـ� الـسÊب �ـ� ذلـك، وقـد اتفقـت �ـذه الد ووجـود فـر
اسة    ).2019. طيب وال7Úالن(راملرحلة �بتدائية مع د

سة �  رمتغ|3 نوع املد

قم  رجدو    ): 10(ل

سةTمEFص نتائج اختبار  ق ب|ن املتوسطات تبعا ملتغ|3 نوع املد ر للفر
ً

  و

  ا%$االت
  نوع

سة   ر املد
  املتوسط  العدد

  Cنحراف

  ي املعيار
 Tقيمة 

جة   رد

   اRSرUة

  ىمستو

  لة الدال

ات  -3.018-  84954.  3.5427  154  حsومي ـــــــ�ام إدا ــــــــ رإســـــ
س  ــــ� بنــــاء  راملــــدا
ــــــع  ـــــــــ ــــشراكة مــ ــــــــ الـــــ

 -3.148- 80166.  4.0914  25  أ�w  �Oسرة
177 

.498 

 غ*B دالة

 -4.619-  91108.  3.1540  154  حsومي
ات  ـــــــ�ام إدا ــــــــ رإســـــ
س  ــــ� بنــــاء  راملــــدا
ــــــع  ـــــــــ ــــشراكة مــ ــــــــ الـــــ
ــــسات  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ املؤســـ

  اRSكومية
�O4.582-  92129.  4.0629  25  أ�- 

177 

.712  

  غ*B دالة

  

ات  ـــــــ�ام إدا ــــــــ رإســـــ
س  ــــ� بنــــاء  راملــــدا
ــــــع  ـــــــــ ــــشراكة مــ ــــــــ الـــــ

 177 -5.904-  93214.  2.5714  154  حsومي
.600  

 غ*B دالة



إسهامات إدارات مدارس التعليم العام بمحافظة حفر الباطن في بناء 
 )دراسة ميدانية(الشراكات المجتمعية 

  شالش مقبل شالش الضبعان/ د
 

 

 

 
 

 

432 

�O5.463-  1.03763  3.7771  25  أ�- 

ات  -4.719-  99790.  2.7477  154  حsومي ـــــــ�ام إدا ــــــــ رإســـــ
س  ــــ� بنــــاء  راملــــدا
ــــــع  ـــــــــ ــــشراكة مــ ــــــــ الـــــ
ـــــسات غ|ــــــــ3  املؤســـ

  الر:حية

�O4.955-  93270.  3.7543  25  أ�- 
177 

.348  

  غ*B دالة

 1.069  87865.  3.1631  150  حsومي
ات  ـــــــ�ام إدا ــــــــ رإســـــ
س  ــــ� بنــــاء  راملــــدا
ــــــــــشرا&ات  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ الــــ

 1.050  90297.  2.9717  29  أ��O  ا%$تمعية كMل

177 
.0.993  

 غ*B دالة

ق دالـة إحــصائيا عنـد مـستو الدال) 10(ليتـÍó مـن ا7Mـدو  ىأنــھ ال توجـد فـر ً
 = α(لـة و

س التعلـيم  (0.05 ات مـدا اسة حـو تقـدير�م لـدو إدا رب*ن متوسطات استجابات أفراد عينة الد ر رر ل
سة حيث بلغت  رالعام بمحافظة حفر الباطن �� بناء الشرا9ات ا78تمعية تبعا ملتغ*B نوع املد

ً
sig= 

wمـــا �عـــود الـــسÊب �ـــ� ذلـــك إHـــG أنـــھ 0.05 أعOـــG مـــن 0.71 ر بالdـــسبة للمحـــو 9ـــامال، و ً ق ر وال توجـــد فـــر
س بÊناء الشرا9ات فاألنظمة �� mنظمة واtMاجة �ـ�  ات املدا سة �� إس�ام إدا ربالdسبة لنوع املد ر ر

  .اtMاجة

 متغ|3 سنوات اES@3ة •
قم  رجدو    ): 11(ل

ق ب|ن املتوسطات تبعا لسنوات اES@3ة نتائج تحليل التباين wحادي للفر
ً

  و

  ا%$االت
  مصدر 

  التباين

مجموع 
  املرºعات

جات رد
  اRSرUة

متوسط 
  املرºعات

  قيمة ف
الداللة 

  Hحصائية

  1.891 3  5.674  ب|ن ا%$موعات

 724. 175  126.650  داخل ا%$موعات
س  ات املدا رإس�ام إدا ر

 � بناء الشراكة مع 
  wسرة

  178  132.324  ا%$موع

2.613 

 

.053  

 غ*B دالة

 

  4.166 3  12.499  ب|ن ا%$موعات

 872. 175  152.640  داخل ا%$موعات
س  ات املدا رإس�ام إدا ر

 � بناء الشراكة مع 
  سات اRSكوميةاملؤس

  178  165.139  ا%$موع

4.777 

 

.003  

دالة إحصائيا
ً

 

 

  4.622  3  13.867  ب|ن ا%$موعات

  1.007  175  176.179  داخل ا%$موعات
س  ات املدا رإس�ام إدا ر

 � بناء الشراكة مع 
    178  190.047  ا%$موع  القطاع اESاص

4.591  

  

.004  

دالة إحصائيا
ً

  

س   3.763  3  11.289  ب|ن ا%$موعات ات املدا رإس�ام إدا ر
  1.050  175  183.741  داخل ا%$موعات � بناء الشراكة مع 

3.584  

  

.015  

دالة إحصائيا
ً
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    178  195.031  ا%$موع  املؤسسات غ|3 الر:حية

  3.450  3  10.349  ب|ن ا%$موعات

  734.  175  128.403  داخل ا%$موعات
س  ات املدا رإس�ام إدا ر

لشرا&ات  � بناء ا
  ا%$تمعية كMل

    178  138.752  ا%$موع

4.702  
.003  

دالة إحصائيا
ً

  

ق دالة إحصائيا عند مستو الداللة ) 11(ليتÍó من ا7Mدو  ىوجود فر ً
ب*ن ) α = 0.05(و

اســــــة حــــــو إ ـــة الد ـــراد عينـــ ــــتجابات أفـــ لمتوســــــطات اســ ـــاء الــــــشرا9ات ر ــــ� بنـــ س �ــ ات املــــــدا ـــــ�ام إدا رسـ ر
ا78تمعيــة تبعــا ملتغ*ــB ســنوات اKLMــBة حيــث بلغــت 

ً
 sig= 0.003 وكــذلك �ــ� مجــال 0.05أقــل مــن  ،

الـــشراكة مــــع املؤســــسات اstMوميــــة، ومجــــال الــــشراكة مـــع القطــــاع اLMــــاص، ومجــــال الــــشراكة مــــع 
ق ذات داللـة إحــصائي  = α(ىة عنــد مـستو الداللــة واملؤسـسات غ*ــB الرwحيـة، ب�نمــا لــم توجـد فــر

ق الQـP ظ�ـرت �ـ� اt8ـو كsـل ) 0.05 ر�� مجال الشراكة مع mسرة، وللكـشف عـن مـصدر �ـذه الفـر و
ة، ولـصاÍM أي مـن �ـذه الفئـات، اسـتخدم الباحـث اختبـار شـيفيھ   كمـا   Scheffeروا78ـاالت املـذ9و

   ):12(ليتÍó من ا7Mدو 

قم  رجدو    : 12ل

ات   ل  Scheffeاختبــار شــيفيھ  ق -حــصائية �ــ� مجــاالت إســ�ام إدا رلكــشف عــن اتجا�ــات الفــر و
س �� بناء الشرا9ات ا78تمعية كsل والPQ |عز إGH اختالف املرحلة ياملدا   ر

  سنوات اES@3ة  ا%$ال
املتوسط 
  اRSساºي

  أقل من
 5   

  سنوات

   سنوات 5من 
  إGH أقل من

   سنوات10 

 10من 
 GHسنوات إ

  أقل من
   سنة15 

   سنة 15من 
  �Bفأك

  *80489. -29106.  68912.  -  3.901   سنوات5أقل من 
   سنوات إGH أقل5من 

   سنوات10 من 
3.212  .68912 -  .39806 .11577  

   سنوات إGH أقل10من 
   سنة15 من 

3.61  .29106  .39806  -  .51383* 

ات  رإس�ام إدا
س  � بناء  راملدا

الشراكة مع 
املؤسسات 
  اRSكومية

  - *51383. 11577. *80489. 3.096   سنة فأك�15Bمن 
  *90906. -41521.- -79794.-  - 3.46   سنوات5أقل من 

   سنوات إGH أقل 5من 
   سنوات10من 

2.66 .79794 - .38274 -.11112-  

   سنوات إGH أقل10من 
   سنة15 من 

3.046 .41521 -.38274- -  -.49385-  

ات  رإس�ام إدا
س  � بناء  راملدا

الشراكة مع 
  القطاع اESاص

  - 49385. 11112. *90906. 2.55   سنة فأك�15Bمن 
  -68569.- 15236.  57994. - 3.39   سنوات5أقل من 

   سنوات إGH أقل 5من 
   سنوات10من 

2.815 .57994  -  .42758 -.10576-  

ات  رإس�ام إدا
س  � بناء  راملدا

الشراكة مع 
املؤسسات غ|3 

  -53333.- -  42758. 15236. 153.24 سنوات إGH أقل من 10من 
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  سنوات اES@3ة  ا%$ال
املتوسط 
  اRSساºي

  أقل من
 5   

  سنوات

   سنوات 5من 
  إGH أقل من

   سنوات10 

 10من 
 GHسنوات إ

  أقل من
   سنة15 

   سنة 15من 
  �Bفأك

  الر:حية  سنة
  - 53333. 10576. 68569. 2.709   سنة فأك�15Bمن 

  -71286.- -24102.- 64605.- -  3.68   سنوات5أقل من 
   سنوات إGH أقل 5من 

   سنوات10من 
3.038 .64605 - .40503 -.06681-  

   سنوات إGH أقل10من 
   سنة15 من 

3.68 .24102 -.40503- - -.47184-*  

ات  رإس�ام إدا
س  � بناء  راملدا

الشراكة مع 
املؤسسات 

  ا%$تمعية كMل
  - *47184. 06681. 71286. 2.97   سنة فأك�15Bمن 

ق دالة إحصائيا �� اt8و كsل بـ*ن ) 12(لوقد أظ�رت النتائج كما يتÍó من ا7Mدو  رأنھ توجد فر و
ً

 15مـن " وأ�ـtاب اKLMـBة ) 3.68(بمتوسـط "  سـنة15 سنوات إGH أقل مـن 10من "أ�tاب اBKLMة 
Bة ) 2.97(بمتوسـط " سنة فأك�BـKLMاب اtأ�ـ ÍMأقـل مـن 10مـن "لـصا GـHولعـل "  سـنة15 سـنوات إ

ق  ـــــ� ذلــــــك أن أ�ــــــtاب �ــــــذه اKLMــــــBة يتمتعــــــو بالنــــــWó واtMمــــــاس ولــــــذلك 9انــــــت الفــــــر والــــــسÊب �ـ ن
  .لصاtM�م

ق أيــضا ملــن خKــB§�م  و�ــ� مجــال الــشراكة مــع املؤســسات اstMوميــة 9انــت الفــر
ً

 ســنوات إHــG 10 مــن"و
ق لـصاÍM أ�ـtاب اKLMـBة " سنة15أقل من  " و، و�� مجال الشراكة مـع القطـاع اLMـاص 9انـت الفـر
ولعــل حماســ�م �ــو الــسÊب، و�ــ� مجــال الــشراكة مــع املؤســسات غ*ــB الرwحيـــة "  ســنوات5أقــل مــن 

ق بـ*ن مـن خKـB§�م LSDوãعد إجـراء اختبـار  ومـن ) 3.39(بمتوسـط "  سـنوات5أقـل مـن "و وجـدت فـر
، وأيـضا " سـنوات5أقل من "لصاÍM أ�tاب اBKLMة  ) 2.79(بمتوسط "  سنة فأك�15Bمن "خBK§�م 

ً

ق دالـــة بـــ*ن أ�ـــtاب اKLMـــBة  ) 3.24(بمتوســـط "  ســـنة15 ســـنوات إHـــG أقـــل مـــن 10مـــن "و�نـــاك فـــر
 سـنوات 10مـن "لـصاÍM أ�ـtاب اKLMـBة  ) 2.709(بمتوسـط "  سـنة فـأك�15Bمـن "وأ�tاب اBKLMة 

  ".سنة 15إGH أقل من 

اسـة  اسة مـع د روقد اختلفت �ذه الد اسـة ) 2019. يطحـالو وعلـوا�ي(ر اللتـان ) 2017. يالـشمر(رود
قا ذات داللة إحصائية |عز ملتغ*B سنوات اBKLMة يلم تجدا فر ً

  .و

ثالثا 
ً

 :نتائج السؤال الثالث ومناقشIJا-

س  ـ� بنـاء الـش: ينص السؤال الثالث ع�� ات املـدا رما سبل تفعيل إسـ�ام إدا را&ات ا%$تمعيـة ر
س التعليم العام بمحافظة حفر الباطن؟ رمن وج�ة نظر مدير مدا   ي

~ــــة  رولإلجابـــة عOـــG �ــــذا الـــسؤال تــــم اســـتخراج املتوســـطات اtMــــسابية و�نحرافـــات املعيا َّ

س التعلـــيم العـــام بمحافظـــة حفـــر  ات الQـــP تمثـــل ســـبل تطـــو~ر الـــشرا9ات ا78تمعيـــة �ـــ� مـــدا رللعبـــا ر
  .الباطن
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قم  رجدو    : )13(ل

س  ـــ�  ات املـــدا ات ســـبل تفعيــل إســـ�ام إدا Uــة لعبـــا راملتوســطات اRSـــسابية وCنحرافـــات املعيا ر ر ر ّ

  بناء الشرا&ات ا%$تمعية

 ال34تÄب
  ال34تÄب 
  حسب

   املقياس
ليا حسب املتوسطات ات تنا ترتÄب العبا

ً
ز  ر

املتوسط 
  اRSساºي

Cنحراف 
  ياملعيار

  التقدير

  عالية  1.21903  3.5363 ة الشراكة ا78تمعيةاختيار L±mاص املتم*®ين ل�7ن  32 1

2  40  
سة #�تم بتقديم |غطيات ومواد  ربناء مركز إعالمي �� املد

  .إعالمية متم*®ة
  متوسطة  1.31019  3.3296

3 34  
دعم الثقافة التنظيمية الPQ |�7ع عGO الشراكة 

  .ا78تمعية
  متوسطة  1.16333  3.2905

  متوسطة  1.22632  3.2514  .طلبة املو�وw*نبناء شرا9ات مجتمعية لرعاية ال  41  4

5  33  
اسات علمية الحتياج  ربناء الشرا9ات ا78تمعية عGO د

  .ا78تمع
  متوسطة  1.20767  3.2291

6 31  
بناء خطة اس�Bاتيجية خاصة ل�7نة الشراكة ا78تمعية �� 

سة  .راملد
  متوسطة  1.22029  3.2235

7  39  
سة �ستفاد منھ ��  الشرا9ات ربناء فر~ق تطو�� للمد

  .ا78تمعية
  متوسطة  1.29857  3.1955

8  35  
سة �� آفاق الشراكة  ~Êية ملdسوãي املد رتقديم برامج تد ر

  .ا78تمعية
  متوسطة  1.20744  3.1397

9 30  
س �� مجاالت الشراكة  رإعطاء صالحيات أوسع ملدير املدا ي

 ا78تمعية
  متوسطة  1.31709  3.1341

  متوسطة  1.21795  3.1285 .ا78تمعالتواصل النو�� مع مؤسسات   36 10

  متوسطة  1.19760  3.1229  .بناء أدلة للشراكة ا78تمعية �� جميع ا78االت  29  11

12  37  
ة التعليم للشرا9ات  رإ�شاء مركز متخصص �� إدا

  .ا78تمعية
  متوسطة  1.29576  2.9721

13  38  
ىاستحداث جائزة للشرا9ات ا78تمعية املتم*®ة عGO مستو 

ة ال   .تعليمرإدا
  متوسطة  1.27261  2.8212

14 42 
تضم*ن الشرا9ات ا78تمعية من ضمن تقو~م mداء 

  .الوظيفي
  متوسطة 1.29738 2.7709

س الشرا&ات : راملتوسط العام للمحو الثاBي ات املدا رسبل تفعيل إس�ام إدا ر
  ا%$تمعية

  متوسطة 1.068 3.1532
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قم  ريRب*ن من ا7Mدو    :ما ي�O) 13(ل

ات محـو املتوسـط - اسـة عOـG عبـا راtMـساãي العـام ملـستو موافقـة أفـراد الد ر ر سـبل تفعيـل إسـ�ام : ى
س التعلـــيم العــــام بمحافظـــة حفــــر البـــاطن �ــــ� بنـــاء الــــشرا9ات ا78تمعيـــة �ــــو  ات مـــدا رإدا ، )3.15(ر

جة متوسطة حيـث تراوحـت املتوسـطات بـ*ن  جـة متوسـطة مـا عـدا ) 3.53 – 2.77(ربد روجميع�ـا بد
ة  ـــا " ±ــــLاص املتم*ـــــ®ين ل�7نــــة الــــشراكة ا78تمعيــــةاختيــــار m"رعبــــا ـــة عاليــــة، أمــ جـ رفقـــــد جــــاءت بد

ات �ــذا )1.068(ي�نحـراف املعيــار ف�ـو  ر، و�ــذا �ع¬ـP أن |ــشRت قـيم اســتجابات أفـراد العينــة لعبـا
س  را78ـال عـن وسـط�ا اtMـساãي مقبـو إحـصائيا، ولعـل سـÊب ذلـك ضـعف ج�ـود الـشراكة �ـ� مـدا

ً ل
طن �ـ� الواقـع، ممـا ا�عكـس عOـG اKLMـBة �ـ� سـبل التفعيـل والتوجـھ نحـو التعليم بمحافظة حفر البا

 GــــــOعm ة ، وقــــــد جــــــاءت العبــــــا راملـــــأمو ــــLاص املتم*ــــــ®ين ل�7نــــــة الــــــشراكة ا78تمعيــــــة"ل " اختيــــــار m±ــ
ه  جة عالية ولعل سÊب ذلك) 3.53(ربمتوسط قد س أل�ميـة : روwد راسRشعار مدير ومديرات املـدا ي

P أحــد م�ام�ــا بنــاء شــرا9ات مجتمعيــة مــع مؤســسات ا78تمــع اOt8ــ� 7Mنــة الــشراكة ا78تمعيــة والQــ
ة  ســـة، وجـــاءت �ـــ� املرتبـــة الثانيـــة العبـــا راt8ـــيط باملد ســـة #�ـــتم بتقـــديم "ر ربنـــاء مركـــز إعالمـــي �ـــ� املد

ه " |غطيات ومواد إعالمية متم*®ة جة متوسطة ولعل سÊب ذلك) 3.329(ربمتوسط قد اك : روwد رإد
س أل رمـدير ومــديرات املـدا ة مم*ــ®ة عــن -�ــشقيھ التقليـدي وا7Mديــد–�ميــة �عـالم ي ر �ـ� تقــديم صـو

ة  ســة |ــس�م �ــ� بنــاء شــرا9ات مجتمعيــة فاعلــة، وجــاءت �ــ� املرتبــة الثالثــة العبــا راملد دعــم الثقافــة " ر
�7ع عOـــG الـــشراكة ا78تمعيـــة ه " التنظيميـــة الQـــP |ـــ جـــة متوســـطة ولعـــل ) 3.29(ربمتوســـط قـــد روwد

س أل�ميـــة اســـ�ام املعلمـــ*ن �ـــ� ج�ـــود بنـــاء الـــشراكة ياسRـــشعار مـــدير و: ســـÊب ذلـــك رمـــديرات املـــدا
ة  تـــضم*ن الـــشرا9ات ا78تمعيـــة مـــن ضـــمن تقـــو~م " را78تمعيـــة، وقـــد جـــاءت �ـــ� املرتبـــة mخ*ـــBة عبـــا

س :   ولعـــــل ســـــÊب ذلـــــكm2.77قـــــل بمتوســـــط " mداء الـــــوظيفي راسRـــــشعار مـــــدير ومـــــديرات املـــــدا ي
 تقــــو~م mداء الــــوظيفي �ــــ� ظــــل ضــــعف اقبــــال املعلمــــ*ن لــــصعوwة تــــضم*ن الــــشرا9ات ا78تمعيــــة �ــــ�

ـــة، واtMاجـــــة للتــــدرج �ـــــ� بنــــاء الثقافـــــة  واملعلمــــات عOــــG املـــــسا�مة �ــــ� بنـــــاء ج�ــــود الـــــشراكة ا78تمعيـ
  .التنظيمية الداعمة للشراكة ا78تمعية

اســــة مــــع  جــــة ) 2017.يالــــشمر(روقــــد اتفقــــت نRيجــــة �ــــذه الد رالQــــP جــــاءت ســــبل التطــــو~ر لــــد#�ا بد
اسـة قرالـة متوسـطة،  الQـP جــاءت سـبل تطـو~ر القيــادات (Qaralleh.2021)ر واختلفـت مـع نRيجــة د

جــة عاليــة  ســية للــشراكة ا78تمعيــة ف�åــا بد راملد اســة )3.85(ر الQــP ) 2018. اtMميــد(ر، ومــع نRيجــة د
جة عالية جدا سية بد ات املد جاءت ف�åا سبل تطو~ر دو -دا
ً

ر ر ر   .ر

  :نتائج البحث وتوصياتھ
أوال
ً

  : البحثنتائج-

اسة         :رفيما ي�O م�Lص للنتائج الPQ توصلت ل�ا الد

ـــة �ـــــو  -  ــــشرا9ات ا78تمعيــ ــــ� بنـــــاء الـ س �ـ ـــدا ات املــ راملتوســـــط اtMـــــساãي إلســـــ�ام إدا ) 3.13(ر
س �� مجال الشراكة  ات املدا جة متوسطة، وقد جاء املتوسط اtMساãي إلس�ام إدا ربد ر ر

جة عالية، واملت) 3.619(مع mسرة بمتوسط  س روwد ات املدا روسط اtMساãي إلس�ام إدا ر
ــــة بمتوســـــــط  ــــة متوســـــــطة، ) 3.28(�ـــــــ� مجـــــــال الـــــــشراكة مـــــــع املؤســـــــسات اstMوميـــ جـــ روwد

 Bس �ــــــ� مجـــــال الـــــشراكة مـــــع املؤســـــسات غ*ــــــ ات املـــــدا رواملتوســـــط اtMـــــساãي إلســـــ�ام إدا ر
س ) 2.88(الرwحية بمتوسط  ات املدا جة متوسطة، واملتوسط اtMساãي إلس�ام إدا روwد ر ر

جة متوسطة) 2.73(لشراكة مع القطاع اLMاص بمتوسط �� مجال ا  .روwد
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ق دالة إحصائيا عند مستو الداللة  -  ىال توجد فر ً
ب*ن متوسطات استجابات ) α=0.05(و

س �ـ� بنـاء الـشرا9ات ا78تمعيـة  ات املدا اسة حو تقدير�م إلس�ام إدا رأفراد عينة الد ر لر
اسية ما عدا ��  رتبعا ملتغ*Bات النوع واملرحلة الد

ً
 ÍMسرة و9انت لصاm مجال الشراكة مع
ق دالــة إحــصائيا �ـــ�  ســة، ب�نمــا وجــدت فــر ســة ونــوع املد املرحلــة �بتدائيــة، ومقــر املد

ً
و ر ر

س �ـ� بنـاء الـشرا9ات ا78تمعيـة كsـل  ات املـدا رمتغ*B سنوات اBKLMة �� محـو إسـ�ام إدا ر ر
ـــل مــــن 10مــــن "لــــصاÍM مــــن خKــــB§�م  اكة مـــــع ، و�ــــ� مجــــال الــــشر" ســـــنة15 ســـــنوات إHــــG أقـ

ق أيــضا ملـــن خKــB§�م  املؤســسات اstMوميـــة 9انــت الفـــر
ً

 15 ســنوات إHـــG أقــل مـــن 10مـــن "و
ق لصاÍM من خBK§�م "سنة أقل من " و، و�� مجال الشراكة مع القطاع اLMاص 9انت الفر

ق دالة إحصائيا �� مجال الشراكة مع mسرة"  سنوات5 ولم توجد فر
ً

 .و

س �� بناء الـشرا9ات ا78تمعيـة �ـو املتوسط اtMساãي لسبل تفعيل إس�ام إد -  ات املدا را ر
جة متوسطة)3.15(   .ر، بد

ثانيا 
ً

 : التوصيات–

س  -  س �� بناء الشرا9ات ا78تمعية �ـ� مـدا ات املدا اسة أن إس�ام إدا رأظ�رت نتائج الد ر ر ر
�Oالباحث بما ي Pµíجة متوسطة ولذلك يو  :رالتعليم بمحافظة حفر الباطن بد

~ــادة ا -1  GــOع Pµûــا بــ*ن أفــراد زالعمــل املؤســ�لــو�� بأ�ميــة الــشراكة ا78تمعيــة وآليــات تفعيل
 .ا78تمع �� جميع املؤسسات

ســــة  -2 روضــــع معــــاي*B وا�ــــtة ومحــــددة الختيــــار أعــــضاء 7Mنــــة الــــشراكة ا78تمعيــــة �ــــ� املد
ات �تصال  .ر9االحRساب واتقان م�ا

جـــة عاليــة فيجــب العمــل عOــG ترســيخ ذلـــك -3  رحيــث أن مجــال الــشراكة مــع mســرة ظ�ــر بد
بتعز~ز العالقة مع mسرة وتنوÜع أسالي�òا، وذلك من خالل تفعيل مجلس Ýباء وmم�ات 
�م ا78ــالس  رو�ســتفادة مــن خKــBات املتخصــص*ن مــن آبــاء وأم�ــات بــاtMرص عOــG حــضو
اسة  ا¯�م، والس�� �� معا7Mة أوضاع mسر اt8تاجة لتأث*B ذلك عGO د رو�ستفادة من آ ر

 .تفادة من املكتبات اLMاصة �� البيوت وفق برنامج محدد�بن أو البdت، و�س
ّالتواصـل الفعـال مـع املؤسـسات اstMوميـة وwيــان أ�ميـة الـشراكة ا78تمعيـة ل�ـم، وذلــك  -4

ات الطالبية لالطالع عGO طبيعة العمل واملنجزات،  ~Êية متبادلة، والز~ا ربتقديم برامج تد ر
إتاحــة الفرصــة لالســتفادة مــن املبـــا�ي واملــشاركة �ــ� وضــع اLMطــط، وتــوف*B املتطـــوع*ن، و

سية وفق mنظمة واللوائح  .راملد
التواصل مع مؤسسات القطاع اLMاص داخل وخارج محافظـة حفـر البـاطن و�سـتفادة  -5

~ب ودعــــم اLMطــــط و�mــــشطة  رم�áــــا �ــــ� بنــــاء شــــرا9ات مجتمعيــــة فاعلــــة، مــــن خــــالل التــــد
ات، وتقــــديم كرwونــــات خــــصم للطلبــــة املتفــــوق*ن،  ات املتبادلــــة، ومــــشاركة رواملبــــاد روالز~ــــا

 Gع الطلبـة بمـا ير³ــÜ ر�عـض أفـراد القطـاع اLMـاص �ــ� مجـالس Ýبـاء وmم�ـات، ودعــم مـشا
ا§�م  .ربم�ا

~ر  -6 ر~ــادة التواصــل مـــع املؤســسات غ*ــB الرwحيـــة ســواء الداعمــة أو العاملـــة وتقــديم التقـــا ًز

ســـة �ـــ� املتا�عـــة ال قـــام و-حـــصائيات حـــو ج�ـــود املد راملدعمـــة باأل دقيقـــة لوضـــع طلب��ـــا لر
ـــــط و�mــــــــشطة  ـــــادل ودعــــــــم اLMطـــ ~ب املتبـــ ـــــــد ـــــــالل التـ ـــا، وذلــــــــك مــــــــن خـ ـــــة مجتمع�ـــــ روخدمـــ

ات، والوصو لألسر اt8تاجة واملشاركة �� mعمال التطوعية ودعم الطلبة لواملباد  .ر
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سة و�ستفادة من املتخصص*ن -7  .راtMرص عGO الرسالة -عالمية للمد
عايــة اtMـرص عOــG تنوÜـع الــشرا9ات ا78تمعيـة -8 ر و��تمــام بالـشرا9ات النوعيــة كـشرا9ات 

  .املو�وw*ن وتدعيم ما يرG³ بمو�ب��م
ســة �ـ� بنـاء الـشرا9ات ا78تمعيــة  -9 ر�سـتفادة مـن توجـھ الدولـة للتطــوع �ـ� دعـم ج�ـود املد

~ــــة اململكــــة العرwيـــة الــــسعودية  ل الوصــــو إHــــG 2030ل أحــــد �mـــداف بحلــــو 2030ؤففـــي ر
~ة اململكة. (نمليو متطوع  ).  2016 .2030 العرwية السعودية ؤر

اسات حو الشرا9ات ا78تمعية �� مناطق أخر و�� مؤسسات التعلـيم  -  ىإجراء املز~د من الد ل ر
�Hالعا . 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022سنة  ليناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

439 

ــــع   املراجــ

أوال
ً

  :املراجع العر:ية: 

~ن،  ــــا ـــــاليناس، 9ــــ ، بــــــــث، ســـ ــــيمو ـــــRيفن، ســــ ، ســـ ـــــــيلدو ، ميفــــــــ�س، شـ ــــــاندر رإ�ــــــــست*ن، جــــــــوÜس، ســ ن ن ز
،�Hن، ناتــا تنرجا�ــسو ��س، فرا�ــس�س، مــا ر فـــو . س�ـــسيليا، تومــاس، بر~نــدا، غر~نفيلـــد. ر

ليــامز ¶ــPµ، و شــا، �Rــشë®، دا وما ر ســة وmســرة وا78تمــع، ). 2015. (كيdياتــا. ر رشــرا9ات املد
  .لمكتب ال�Bبية العرãي لدو اLMليج: الر~اض. دمحم ا7Mيو¶Pµ. ترجمة د. دليلك العمل

ة العامـة للتعلــيم بمنطقــة تبــوك -صــدار ). -طــار املرج�ــ�(دليــل الــشراكة ا78تمعيــة . 2017. ر-دا
ة التخطيط واملعلومات بمنطقة تبوك. الثا�ي   .رإدا

، �نــــاء حــــافظ ~ــــة واقعيــــة مـــن منظــــو اLMدمــــة �جتماعيــــة). 2014. (يبـــدو رالتنميـــة �جتماعيــــة ر . ؤ
  .دار املعرفة ا7Mامعية: مصر

ة ال�Bبو). 2010. (حسان، حسن، والP²7Ú، دمحم   .دار املس*Bة: ّعمان. 2ط . ~ةر-دا

س التعلــيم ). 2018. (اtMميــد، ســعد دمحم ســية �ــ� بنــاء الــشراكة ا78تمعيــة بمــدا ردو القيــادات املد ر ر
  .218-190). 3(34. جامعة أسيوط. مجلة 9لية ال�Bبية. العام �� مدينة الر~اض

يمناWæ البحث العلP² منظو ترwو ). 2012. (خندق�ê، دمحم وخندق�ê، نواف عالم الكتب . معاصرر
  .اtMديث

، جاك   .مركز مطبوعات اليو�سsو: القا�رة. اليو�سsو. نالتعلم ذلك الكë® املكنو). 1999. (رديلو

~ــــج حمــــزة محمــــود آليــــات تفعيــــل الــــشراكة ا78تمعيــــة بــــ*ن ). 2019. (رالرحيOــــ�، ســــمر، والس�ــــPµû، أ
~ة اململكة السعودية  سة �� ضوء ر ؤmسرة واملد . وم النفسية وال�Bبو~ةمجلة العل. 2030ر

 - 221). 3(5.  9ليــة العلــوم �جتماعيــة و-�ــسانية-جامعــة الــش�يد حمــھ LMــضر الــوادي 
246.  

~ـــة اململكـــة العرwيـــة الـــسعودية  :  مـــن املوقـــع �لك�Bو�ـــي1/11/2021اســـ�Bجع �ـــ� ). 2016. (2030ؤر
https://www.vision2030.gov.sa/ar/  

ائدة خليل Üع: ّعمان. سة وا78تمعراملد). 2010. (رسالم،    .زمكتبة ا78تمع العرãي للdشر والتو

ة دمحم ـــديرات ). 2019. (رالــــسÊي��، نــــو ـــر املـ ـــة ومعوقا§�ــــا مــــن وج�ــــة نظـ متطلبــــات الــــشراكة ا78تمعيـ
س الثانو~ة بمحافظة اLMرمة وتوا�ع�ا . مجلة العلوم ال�Bبو~ة والنفسية. رواملعلمات باملدا

3)25 .(74-94.  

سة ا78تمعية. 2005. صاtMة. سنقر Üع: دمشق. راملد   .زدار الفكر للdشر والتو

. مجلـة توجيـھ بـرÜس. إشـsالية الـشراكة �ـ� منظومـة ال�Bبيـة والتsـو~ن). 2019. (سـ�ê�á، عبـد العز~ـز
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