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متطلبات الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  تحديدالدراسة  هدفت :ملخص
مدارس التعليم األهلي بالمدينة المنورة، والكشف (، وذلك من وجهة نظر المعلمات، وأولياء أمور الطالبات في 2030)

عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات االستجابات ألفراد َعي َِّنة الدراسة حول متطلبات الشراكة المجتمعية 
 ( فقرة28استبانة شملت ) باستخدام اعتمدت المنهج الوصفي المسحيات: المؤهل العلمي، ودخل األسرة، و تبًعا لمتغير 

في أن درجة موافقة المعلمات،  النتائج تمثلت أهم ( ولي أمر؛ 304( معلمة، و)292من )ُطب ِّقت على َعي َِّنة عشوائية 
كذلك وأولياء أمور الطالبات في المدارس األهلية حول متطلبات تفعيل الشراكة بين األسرة والمدرسة بشكل عام كبيرة، و 

مجال المشاركة و مجال المشاركات التطوعية، و  لبات تفعيل الشراكة المجتمعية بمجال التواصل المشترك،فيما يتعلق بمتط
( بين متوسطات استجابات 0,05فروق ذات داللة إحصائية عند ) ووجودفي صنع القرار، ومجال المسؤولية المجتمعية، 

بين متوسطات استجابات المعلمات ُتْعَزى  اإحصائيً  دالةوق أولياء األمور ُتْعَزى لمتغير المؤهل العلمي، بينما ال توجد فر 
 ودخل األسرة. لمتغير المؤهل العلمي،

 شراكة مجتمعية؛ أسرة؛ مدرسة؛ تعليم عام.: الكلمات المفتاحية
 

Abstract: The study aimed to identify the most important requirements of the community 

partnership between the family and the school in the light of the vision of Saudi Arabia (2030) 

from the point of view of the teachers and parents of the students in the schools of private education 

in Madinah. It used a descriptive approach, and a questionnaire was developed covering (28) 

paragraphs divided into four areas. It was applied to a sample of 596 teachers and  parents, 

representing 292 teachers and 304 parents; The most important results: The degree of approval of 

teachers, parents of students in private schools in general, high, and with regard to the requirements 

of activating the community partnership in the field of joint communication, and the field of 

voluntary participation, and the area of participation in decision-making and the area of social 

responsibility. 

Keywords: community partnership; family; school; public education.  
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  مقدمة -1

شهد التعليم الكثير من التجارب التي تساهم في تقدمه وتطوره، ومن أبرزها الشراكة المجتمعية التي أثبتت 
فاعليتها في االرتقاء بالعملية التعليمية؛ حيث إنها تقوم بدور فعال وحيوي في األوساط التربوية، من خالل العالقة 

وُتَعدُّ المدرسة أول مؤسسة اجتماعية عام، واألسرة بشكل خاص، بين المدرسة وأفراد المجتمع بشكل التبادلية القائمة 
يبدأ منها إصالح المجتمع؛ فهي تقوم على تعليم أفراد المجتمع وتربيتهم، ولها دور كبير في تنشئة األفراد تربوًيا 

 (.  2013وعقلًيا من خالل مناهجها وأنشطتها التربوية )أحمد وعاشور والعمري، 
( أن ارتباط المدرسة بمؤسسات المجتمع يساهم في نجاح المدرسة 2013الدة والموني )ويرى درادكة والخو 

لتقديم رساااااالتها التعليمية والتربوية؛ حيث تقوم المدرساااااة بالعديد من األنشاااااطة الفعالة، مما يسااااااهم بشاااااكل كبير في 
مة التعليم الناجحة عالمًيا لذلك اهتمت أنظرفع مساااااتواهم السااااالوكي واألكاديمي، زيادة التحصااااايل العلمي للطالب، و 

باألساااااااااااارة ودورها في العملية التعليمية والتنمية البشاااااااااااارية ألفراد المجتمع، بتوفير المعلومات عن البرامج والخدمات 
المقدمة من المدرسااة، وتبادل األفكار في مجالا ااباء والمراسااالت بعنواعها، كما أن مشاااركة األساارة للمدرسااة في 

لغايات دل على مدى إلمامها بما تقوم به المدرساااااااااااااة من جهود تسااااااااااااااهم في تحقيق الكثير من االعملية التعليمية ي
وهي مصدر المحبة ، ورقيه، وسلوكه، فاألسرة هي المفتاح األول لتربية الطفل وتعلمه(، 2018المنشودة )يحياوي، 

 (.2018والدفء واالستقرار النفسي )العازمي والرشيدي والرشيدي، 
على أن الشاااراكة بين المدرساااة والمجتمع المحلي تفيد في  Gonzalez & Willems (2012)دراساااة وأكدت 

رفع مستوى التحصيل للطالب، ومساعدتهم في تعديل سلوكهم، وتحقيق النجاح في الوسط المدرسي أو المجتمعي. 
 ( أن تطوير العملية التعليمية يعتمد بشاااااااااااااكل كبير على مشااااااااااااااركة ولي األمر2017كما يرى القطاونة والطعاني )

( على أن الحكم على نضاااج المجتمع في كل دولة 2017تؤكد دراساااة )هياق، كما ي العملية التعليمية، والمجتمع ف
يتم من خالل اهتمامها بالشاااااراكة المجتمعية في الوساااااط التربوي، وتركيزها على المدرساااااة وتفاعلها مع مؤساااااساااااات 

رساااااااة وحدها، بل أصااااااابحت مساااااااؤولية المجتمع بما فيها األسااااااارة؛ حيث إن العملية التعليمية لم تعد مساااااااؤولية المد
المجتمع بعكمله، فالشاااااااااراكة المجتمعية هي عالقة بين طرفين أو أكثر، وتقوم على االحترام وتبادل المنفعة )إبراهيم 

(؛ مما يسااااهم في تحقيق األهداف المرُجومة من هذه الشاااراكة، كزيادة تحصااايل الطلبة العلمي وازدهار عملية 2017
 (.2017التعليم )الشمري، 

وانطالًقا من الدور المهم الذي تقوم به الشاااااااااراكة المجتمعية بين األسااااااااارة والمدرساااااااااة؛ أكدت رؤية المملكة 
( على "إشااراك أولياء األمور في العملية التعليمية، والعمل على بناء شااخصاايات أطفالهم 2030العربية السااعودية )

 (.28، ص2016، شؤون االقتصادية والتنميةومواهبهم؛ ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم" )مجلا ال
ومن هذا المنطلق تعتي هذه الدراسااة اسااتكمااًل للجهود المبذولة في تحقيق الشااراكة المجتمعية بين المدرسااة 

( من 2030واألساارة، والكشااف عن أبرز متطلبات تفعيل الشااراكة المجتمعية بين األساارة والمدرسااة بما يحقق رؤية )
 ياء أمور مدارس القطاع الخاص.  وجهة نظر معلمات وأول

  
 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها -2

تساااااعى وزارة التعليم إلى بناء شاااااراكة فاعلة للمدرساااااة مع األسااااارة والمجتمع، وذلك من خالل تطبيق مبادرة 
( بموجب 2030)ارتقاء(، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لوزارة التعليم، والمنبثق من رؤية المملكة )



      
          

 

وقد ورد نصاااااااها في رؤية المملكة تحت محور: )مجتمع  ،هااااااااااااااااااااا1/9/1437وتاريخ  362قرار مجلا الوزراء رقم 
% من األسااااار في األنشاااااطة 30"من التزاماتنا دور أكبر لألسااااارة في تعليم أوالدها، وهدفنا هو إشاااااراك  بعن: حيوي(

وتمثلت رؤية المبادرة في االرتقاء بالعملية التعليمية وتطوير مهارات األبناء  ،م بإذن هللا 2020المدرسااااااااااااية بحلول 
الشاااخصاااية، وتعزيز القَِّيم األخالقية، وتشاااجيع األسااار على المشااااركة مع المدرساااة في تربية األبناء وتعليمهم، ورفع 

وتحسااااين الصااااورة الذهنية ألداء مسااااتوى الثقة بما يقدمه المعلم، وبناء جسااااور التعاون بين المعلمين وأولياء األمور 
 (. 2018المؤسسات التعليمية، وزيادة المنافسة اإليجابية بين المدارس")وزارة التعليم، 

ضااااااااعًفا في العالقة بين المدرسااااااااة والمجتمع وجود ( 2017)الشاااااااامري دراسااااااااة  وعلى الرغم من ذلك تؤكد
ة بين إدارة التعليم ومؤساااساااات المجتمع. ضاااعف معايير الشاااراكإلى ( 2016)العتيق دراساااة وأساااندت ذلك  ،المحلي

( أن قلة معرفة بعض أولياء األمور باألهداف التي تسااااعى المؤسااااسااااة التعليمية إلى 2018يؤكد حسااااين )حين في 
ُز الحاجة إلى تحديد  تحقيقها يقلل من أهمية الدور الذي تقوم به المدرسااااااااة لتوثيق العالقة بينها وبين األساااااااارة، وُيْبرِّ

 .الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة متطلبات تفعيل
وعليه تساااعى الدراساااة الحالية للتعرف على متطلبات تفعيل الشاااراكة المجتمعية بين األسااارة والمدرساااة بما  

 (، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:2030يحقق رؤية المملكة العربية السعودية )
( من وجهة نظر المعلمات، وأولياء 2030بين األساارة والمدرسااة وفًقا لرؤية )ما متطلبات تفعيل الشااراكة المجتمعية  .1

 األمور في مدارس التعليم األهلي بالمدينة المنورة؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصااااااااااااائية بين وجهة نظر أفراد الَعي َِّنة حول متطلبات تفعيل الشااااااااااااراكة المجتمعية بين  .2

 ارس التعليم األهلي تبًعا لا )المؤهل العلمي(؟األسرة والمدرسة من وجهة نظر معلمات مد
هل توجد فروق ذات داللة إحصااااااااااااائية بين وجهة نظر أفراد الَعي َِّنة حول متطلبات تفعيل الشااااااااااااراكة المجتمعية بين  .3

األسااارة والمدرساااة من وجهة نظر أولياء أمور الطالبات في مدارس التعليم األهلي تبًعا لااااااااااااااااا )المؤهل العلمي، دخل 
   األسرة(؟
 ة:أهداف الدراس -3

سااااعت الدراسااااة إلى تسااااليط الضااااوء على الشااااراكة المجتمعية بين األساااارة والمدرسااااة، وذلك بالتعرف على 
( من وجهة نظر المعلمات 2030متطلبات تفعيل الشااااااراكة المجتمعية بين األساااااارة والمدرسااااااة وفًقا لرؤية المملكة )

منورة، والتعرف على أثر متغير )المؤهل العلمي( لدى معلمات وأولياء األمور في مدارس التعليم األهلي بالمدينة ال
مدارس التعليم األهلي، ومتغيرات )المؤهل العلمي، ودخل األسرة( لدى أولياء أمور الطالبات، فيما يخص متطلبات 

 تفعيل الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة.
 

  :أهمية الدراسة -4

تبرز أهمية الدراسااااة في أنها قد تساااااهم في تحقيق التعاون الفعال بين األساااارة والمدرسااااة للنهو  بالعملية 
التعليمية، وتحساااااااااااااين جودة المنتج التعليمي بما يتالءم مع متطلبات ساااااااااااااوق العمل، وذلك تزامًنا مع رؤية المملكة 

تسهم هذه الدراسة في تحديد متطلبات الشراكة  وقد، التي أحد محاورها: )مجتمع حيوي(( 2030العربية السعودية )
المجتمعية بين األساااارة والمدرسااااة، واالرتقاء بالعملية التعليمية، والخرو  بعفكار وتوصاااايات تفيد أصااااحاب القرار في 

 .وزارة التعليم
 

 

 



                                                                                                              

 

 تتمثل مصطلحات الدراسة فيما يلي:: مصطلحات الدراسة -5
بعنها: "الحاجات  (527، 2016عرفها عبد هللا وعبد القوي ونصر ) (:Requirementsمتطلبات ) -

 .لتحقيق األهداف الموضوعة المختلفة من ضوابط ومواصفات، والتي يجب توافرها
وُيقَصد بالمتطلبات إجرائًيا أنها: الحاجات واألمور األساسية التي تحتاجها المدرسة لتحقيق أهداف الشراكة        

 بينها وبين األسرة في المجتمع. 
ـــ  (: Community Participationالشراكة المجتمعية ) - ــــ ـــك الي   ـ ــــ ـــر ـــ ــــ ـــلتك تالت ليـ ــــ هي: "التعـ

ــل لر تـــــلا ـللي ــــتتـلع التعةـيـــــ  تالةـليـــــ  تاة تيلــــــ  تاأل ــــ  ل لــــــل   يلـةـــــ   ر ي  يــ

 (.7، ص1438تاةقتصل ـــ ")تـا   التعةـم، 

العالقة المشاااتركة والتعاون المساااتمر بين المدرساااة واألسااارة؛ من : ويقصاااد بالشاااراكة المجتمعية إجرائًيا أنها
صااااااااايلي للطالب من جهة، والتواصااااااااال المشاااااااااترك، وتنمية أجل تطوير العملية التعليمية، واالرتقاء بالمساااااااااتوى التح

 المسؤولية المجتمعية من جهة أخرى. 
هي الرؤية التي  :(Vision of Kingdom of Saudi Arabia)( 2030رؤية المملكة العربية السعععية ة ) -

وضااعتها المملكة العربية السااعودية لتتمكن من تحقيق الريادة على كافة المسااتويات، واشااتملت على الكثير 
الربحي.  وغيرمن األهداف واالساااااااااااااتراتيجيات التي يشاااااااااااااترك في تحقيقها كل  من القطاع العام والخاص 

وهذه ، الطموح قتصااااااااااااد المزدهر، والوطنوتعتمد هذه الرؤية على ثالثة محاور هي: المجتمع الحيوي، اال
المحاور تتكامل وتتناسااااااق بعضااااااها مع بعض لتحقيق أهدافها واالسااااااتفادة من مرتكزاتها )مجلا الشااااااؤون 

 ( وتتبنى الدراسة إجرائًيا هذا التعريف.  2016االقتصادية والتنمية،

 :حدوة الدراسة -6
تقتصر هذه الدراسة على مدارس التعليم العام في القطاع الخاص )بنات( بجميع مراحله التعليمية بالمدينة 

الدراساااي الدراساااة في الفصااال الدراساااي الثاني من العام وقد ُطب َِّقت أداة المنورة؛ وذلك لساااهولة الوصاااول إلى العينة، 
إضافة إلى كما تتحدد الحدود البشرية للدراسة بالمعلمات؛ كونهن يمثلن محور العملية التعليمية  ،هاااا1439-1440

 .أولياء أمور الطالبات في هذه المدارس؛ ألن ولي األمر يمثل أساس األسرة وعمودها
 

 النظري للدراسة اإلطار -7
بالشاااراكة، وتوضااايم مفهوم ( ومدى ارتباطها 2030يتضااامن اساااتعرا  لرؤية المملكة العربية الساااعودية )

واختتمت أدبيات الدراساااااة بعر   ،الشاااااراكة المجتمعية بين األسااااارة والمدرساااااة وأهميتها، ومتطلبات نجاحها وأنواعها
 ومناقشة الدراسات السابقة التي ترتبط بموضوع الدراسة الحالية.

 

 والمدرسة:( والشراكة المجتمعية بين األسرة 2030رؤية المملكة العربية السعية ة ) -7-1
( على إشاااااراك أولياء األمور في العملية 2030أكدت رؤية المملكة العربية الساااااعودية في رؤيتها المساااااتقبلية )     

)مجلا الشااؤون  التعليمية، وتتضاامن الرؤية ثالم محاور رئيسااية: )مجتمع حيوي، اقتصاااد مزدهر، ووطن طموح(
 (. 2016االقتصادية، 

التنظيمي لشااراكة المدرسااة مع األساارة، والذي ركز على أهمية الشااراكة المجتمعية وأصاادرت وزارة التعليم الدليل 
في المدارس في: تعزيزِّ الثقة والمساااااااااؤولية بين أطراف الشاااااااااراكة، تبادلِّ الخبرات بينهم واساااااااااتثمار إمكاناتهم، زيادةِّ 

دهااا، الفخرِّ باااإلنجااازات فاااعليااة البرامج المقاادمااة من قباال الماادارس، تطويرِّ مهااارات األسااااااااااااارة في التعاااماال مع أوال



      
          

 

كما ، ه(1434، 1والنجاحات بين أطراف الشاااااراكة، وتحقيقِّ التكامل في بناء شاااااخصاااااية الطالب )مشاااااروع تطوير
جاء منتدى الشاااااااراكة المجتمعية الخاما في مجال البحث العلمي "األدوار التكاملية لمؤساااااااساااااااات المجتمع لتحقيق 

(، مؤكًدا على تعزيز الوعي 2017ام محمد بن سااااااااعود اإلسااااااااالمية )("، المنعقد بجامعة اإلم2030رؤية المملكة )
(، ومعرفة االيات والوساااااااااائل الكفيلة بتكامل األدوار 2030المجتمعي بمتطلبات رؤية المملكة العربية الساااااااااعودية )

(، من خالل إشاااااااااااااراك أولياء األمور في العملية، وتطوير المخرجات 2030المجتمعية ودعم فرص نجاح رؤية )
 عليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. الت

وتعسيًسا على ما سبق يتضم أن الرؤية ركزت على إشراك األسرة في العملية التعليمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 
ية وهي: مجتمع حيوي، اقتصاااااااد (، وأن هذه الشااااااراكة سااااااتساااااااهم في تحقيق محاور الرؤ 2030العربية السااااااعودية )

 ، ووطن طموح.رمزده
 

 الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة: -7-2
تؤثر العالقة بين المدرسااااااة واألساااااارة تعثيًرا إيجابًيا على مسااااااتوى التحصاااااايل العلمي للطالب وتحسااااااين العملية      

التعليمية، ويساااااااااهم ذلك في الربط بين ما يتلقاه الطالب في المدرساااااااااة وبين ما يتعلمه في المنزل، والذي يؤدي إلى 
وتعتبر هذه العالقة من أهم االيات التي تسااااااااهم في ، (2013ثيقة بين المدرساااااااة واألسااااااارة )الحربي، بناء عالقة و 

 تحسن مستوى السلوك والمواظبة لدى الطالب، والتقليل من معدالت الرسوب والتسرب من المدرسة )الزكي
ا في نجاح العملية عليه و  ،(2010،  ت عليه العديد من تعتبر الشاااااااااراكة المجتمعية عاماًل مهميا جدي التربوية، نصااااااااام

كساااااااب ثقة أوالدهم واحترامهم من خالله الدول، فالطالب هو المساااااااتفيد األول من هذه الشاااااااراكة، ويساااااااتطيع ااباء 
 (. 2012)عو ، 
 (: 2014تنقسم الشراكة المجتمعية إلى نوعين رئيسيين هما )العازمي، و 

وتشااااتمل على التعاون المشااااترك بين أفراد المجتمع، ومؤسااااساااااته، فيما يتعلق بالعملية  :الشعععراكة المبا عععرة -
التنموية للدولة، ويعخذ هذا النوع عدة أشاااااكال منها: اساااااتشاااااارُة األسااااار في االجتماعاتِّ والمؤتمراتِّ العامة 

، ووسااااااااااااااا ئااُل اإلعالم والالمركزيااُة اإلداريااُة في المؤساااااااااااااسااااااااااااااات التي تقوم على التخطيطِّ اإلداريِّ  المحلي ِّ
 واالستباناُت، والبحوُم، واالستفتاُء العامُّ حول القضايا. 

ويقوم بها أشاااخاص مهتمون بمواضااايَع مختلفةم، أو مكلفون من مؤساااساااات معينة الشععراكة رير المبا ععرة:  -
ومن أشااااااكالها: معرفُة ما يدور داخل المدرسااااااة، والمشاااااااركُة في األنشااااااطة داخلها، مع تقديم بعض الوقت 

 .بشكل تطوعي، وأيًضا: االهتماُم برؤية المدرسة، رسالتِّها، وبرامجها والجهد
 

 :، وأهدافهامفهوم الشراكة بين األسرة والمدرسة -7-3

العالقة التي تقوم على مشاااركة المسااؤولية بين األساارة والمدرسااة بطريقة مباشاارة أو غير مباشاارة؛ لتقوية تمثل       
من التواصل بين المدرسة وأعضاء ا ( نوعً 2011) prestonتبرها عوي  ،(2018مخرجات التعليم )ملكاوي والقضاة، 

مِّي الخدمات االجتماعية، والشاااااااركات، التي تدعم بشاااااااكل مباشااااااار أو غير مباشااااااار  المجتمع: كعولياء األمور، وُمَقد ِّ
"رغبااُة  بااعنهااا (2018في حين اعتبرهااا أحاااناادو ) ،الجوانااب الماااديااة، واالجتماااعيااة، والعاااطفيااة، والثقااافيااة للطالب

واساااااتعداُد أفرادم وأسااااارم في المشااااااركة الفعالة في جهود تحساااااين التعليم، وزيادة فاعلية المدرساااااة في تحقيق وظيفتها 
وعليه يتضاااااااام أن الشااااااااراكة هي عالقة قائمة بين عدة أطراف أو طرفين على األقل، عن طريق  ،(396التربوية" )



                                                                                                              

 

مدى تفاعلهم ورغبتهم في تفعيل هذه الشراكة؛ لحل المشكالت التواصل وتبادل المنفعة بين األطراف، وتعتمد على 
 القائمة، وتحقيق أهداف جديدة. 

َتَمدُّ أهداُف الشااااااااراكة المجتمعية من أهداف التربية العامة ألي مجتمع: كاألهدافِّ الدينية التي تتعلق و  ُتسااااااااْ
علومات ومهارات الطالب والالزمة لتعلمه داعمة لمال بعقيدة الطالب، ومدى فهمه لها، واألهدافِّ الثقافية والتربوية

رِّ روح ةبطريقة علمية وسااااااليم ، واألهدافِّ االجتماعية وما يحتاجه الطالب للَتَكيُّف مع مجتمعه، ومع أساااااارته، وَنشااااااْ
وتهدف الشاااااااااااااراكة المجتمعية في مجال التعليم إلى التحكم ، (2017)إبراهيم،  التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع

َقات التي تؤثر بشكل سلبي على العملية التربوية، وتهيئة أفراد المجتمع لمواجهة الحياة، وتوفير بالمشكالت  والااااااُمَعوِّ 
الموارد الالزمة التي تحتاجها المؤسااسااة التعليمية للحصااول على مخر  ذي جودة عالية، ودصااالح مدخالت التعليم 

 (. 2017من مناهج، وددارة مدرسية، ومعلمين وغيرها )هياق، 
في  2030في حين تتمثل أهداف الشاااااااراكة المجتمعية في ضاااااااوء أهداف رؤية المملكة العربية الساااااااعودية 

العمل على إشااااااراك أولياء األمور في العملية التعليمية، ومساااااااعدتهم في بناء شااااااخصاااااايات أطفالهم ومواهبهم؛ لكي 
ثقافة التخطيط بما يتناسااااااااااب مع يكونوا عناصاااااااااار فاعلة في خدمة المجتمع وبنائه، وتشااااااااااجيع األساااااااااار على تَبن ِّي 

اإلمكانات المتاحة، وبما يَمك ُِّنها من توفير احتياجات أوالدها والعناية بهم على أكمل وجه، حيث يمثل اهتمام ااباء 
بتعليم أوالدهم ركيزة أساااااااااسااااااااية للنجاح، والعمل على تعزيز مبادع الرعاية االجتماعية وتطويرها؛ لبناء مجتمع قوي 

 .بالهوية الوطنية، وفخورين باإلرم الثقافي العريق في بيئة إيجابية جاذبة ومنتج، معتزين
 
 

  :مقومات الشراكة بين األسرة والمدرسة ومبادئها -7-4

تقوم الشراكة بين المدرسة والمجتمع على العديد من األطراف مثل: إدارة المدرسة، أولياء أمور الطالب بعض      
المدني، وزارة الداخلية، إدارة مكافحة المخدرات، المسااااااااجد، وزارة الصااااااااحة وزارة القطاعات الحكومية: كإدارة الدفاع 

 وغيرهااا من الوزارات والقطاااعااات، الزراعااة، رجااال األعمااال، القطاااع الخاااص، مراكز األبحااام العلميااة، الجااامعااات
 سااسااات القطاع العام،وحددت وزارة التعليم أطراف المشاااركة المجتمعية، والمتمثلة في األساارة، مؤ  ،(2015)النوح، 

ويعتمد نجاح الشراكة بين أولياء األمور  ،(2014مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني )الروقي، 
والمدرساااااة على االحترام المتبادل بين أولياء األمور، واإلدارة المدرساااااية، وتقدير جهود المعلمين المبذولة في سااااابيل 

وتشااامل الشاااراكة المجتمعية طبيعة الساااكان  ،(2016متبادلة، واالحترام )إبراهيم، تعليم الطالب، تعزيز المساااؤولية ال
والهيئات والمؤسااسااات والمنظمات، في جميع المسااتويات اإلدارية، ومشاااركتهم في اتخاذ القرارات وتحديد األولويات 

دي، السااااياسااااي، والثقافي في الشااااراكة المجتمعية، فهي عملية واقعية، ويتم تطبيقها بما يتالءم مع الوضااااع االقتصااااا
يتضااام أن الشاااراكة بين األسااارة والمدرساااة لها عدة مبادع يجب أن وعليه  ،(2014الساااائد لدى المجتمع )العازمي، 

تتوفر في أطراف الشاااااااااااراكة: كاالحترام المتبادل، الساااااااااااعي نحو األفضااااااااااال للطالب تعزيز المساااااااااااؤولية المجتمعية، 
 ة إلى أن الشراكُة عمليًة واقعيًة.والمشاركة في صنع القرار واتخاذه، باإلضاف

 

 :متطلبات تفعيل الشراكة بين األسرة والمدرسة -7-5
تتعدد آليات تفعيل الشااراكة بين األساارة والمدرسااة، كزيارةِّ أولياء األمور للمدرسااة بشااكل منتظم، واالسااتفادةِّ من      

المختلفة، ودنشاءِّ مخيمات دراسية، باإلضافة خبرات اإلدارة المدرسية، والمعلمين، والمشاركةِّ في األنشطة المدرسية 
إلى االهتمامِّ بالترام العريق ودنشااااااء متاحف داخل المدرساااااة، مما يسااااااعد أولياء األمور على التواصااااال الَفعمال مع 

، التقاريرِّ  ،(2018المدرسااااة )يحياوي،  ، الرسااااائلِّ وبشااااكل عام تتواصاااال المدرسااااة مع األساااارة عن طريق: النشااااراتِّ



      
          

 

، والموقعِّ اإللكتروني للمقابالتِّ الشااااااااااخصاااااااااايةِّ، التقنياتِّ الحديثةِّ: كالبريدِّ اإللكترونيالدوريةِّ، ا لمدرسااااااااااة ، الجواالتِّ
 (. 2018)ملكاوي والقضاة، 

ومن المتطلبات التي تسعى األسرة إلى توفيرها؛ حتى تساهم في الشراكة مع المدرسة: مدى اهتمامها بالرعايةِّ       
مِّ احتياجاتهم األسااااااااااساااااااااية الصاااااااااحيةِّ، والتغذيةِّ الساااااااااليم ة ألوالدها، وتوفيُر االحتياجات الالزمة لهم، مع محاولةِّ تَفهُّ

، الدعمِّ النفساااااااايِّ  الذي يؤثر بشااااااااكل كبير في مسااااااااتوى التحصاااااااايل  ، الشااااااااكرِّ ، المدحِّ
، المحبةِّ وتوفيرها مثل: التقديرِّ

واألفكار المتناقضاااااة ومسااااااعدتِّهم على للطالب، ومسااااااعدتِّهم في اختيار األصااااادقاء الصاااااالحين، وَتَقبُّلِّ االنتقادات 
التَكيُّفِّ مع المجتمع، وتنمية الهوية الدينية والوطنية لديهم، وال يكتمل دور األسااااااااارة بدون التواصااااااااال المساااااااااتمر مع 

ويتضااااام مما سااااابق أنه يمكن تقسااااايم  ؛(2018المدرساااااة، والمتابعة، والعال  المبكر لمشاااااكالت الطالب )يحياوي، 
التواصل المشترك، المشاركة التطوعية، المشاركة في  بين األسرة والمدرسة إلى أربعة أقساممتطلبات نجاح الشراكة 

 تماعية، والمشاركة في صنع القرار.المسؤولية االج
 

 :المسؤولية المجتمعية وعالقتها بالشراكة المجتمعية -7-6
مسؤوليته عن المجتمع الذي يعيش تمثل المسؤولية االجتماعية الجانب االجتماعي من شخصية الفرد، وهي       

 فيه وعن ذاته، وترتبط ارتباًطا وثيًقا بعخالقه ووعيه االجتماعي، ومدى ثقته بنفسه، ودحساسه بالهوية )الزبيدي
تعتبر المسؤولية المجتمعية مجااًل متعدَد التخصصات، ويجمع بين النمو االقتصادي، وتحسين البيئة، و  ،(2012، 

جتماعي، باإلضاااااااافة إلى التحسااااااان المساااااااتمر والَفعمال للمنظمة، وفر  التصااااااارف بكفاءة من وتنمية رأس المال اال
ومن خالل معرفة شاااابكة العالقات االجتماعية للفرد يمكن  ،(2016خالل المسااااؤولية البيئية والمجتمعية )الخليوي، 

لمتمثلة في مسااااؤولية الفرد تحديد مجاالت المسااااؤولية المجتمعية في ثالم مجاالت: المسااااؤولية في مجال األساااارة، ا
تُاِّجاَه أسرته، أقاربه، أوالده، ومنزله، ثم المسؤولية في مجال الدراسة، وتعني مسؤولية الفرد تُاِّجاَه المدرسة وما تحويه 
من معلمين، وتالميذ، والمباني المدرساااااااية، وأخيًرا المساااااااؤولية في مجال المجتمع، وهي التزامات الفرد ومساااااااؤوليته 

 (. 2012راد المجتمع، ممتلكاته، المرافق العامة، والقضايا المجتمعية )الزبيدي، تُاِّجاَه أف
 

 الدراسات السابقة -8
اهتم العديد من الباحثين بالشاااااااراكة المجتمعية على المساااااااتويين العربي والعالمي؛ فتناولت عدد  من الدراساااااااات      

َقاتها، وأخرى تناولت دو  ر اإلدارة المدرسااااااية في الشااااااراكة المجتمعية، فيما بحثت مجاالتِّ الشااااااراكةِّ المجتمعية وُمَعوِّ 
دراسااااات أخرى في متطلبات تفعيل الشااااراكة المجتمعية، ودعت إلى تفعيل العالقة بين المدرسااااة والمجتمع، وتوثيق 

وقد تم عر  الدراسااات السااابقة )العربية واألجنبية( تبًعا لتساالساالها  ،العالقة بين المدرسااة والمجتمع خاصااة األساارة
 ني: الحديث ثم القديم، كما يلي: الزم

( إلى الكشااف عن واقع الشااراكة بين األساارة والمدرسااة من وجهة نظر معلمي 2018هدفت دراسااة ملكاوي )        
متبعااة المنهج الوصااااااااااااافي  ،إربااد األولى باااألردنومعلمااات الماادارس العاااملين في مااديريااة التربيااة والتعليم لمنطقااة 

وتوصلت إلى أن تفعيل  ؛( معلمًا ومعلمة، تم اختيارهم بطريقة قصدية62التحليلي، باستخدام استبانة موزعة على )
الشااراكة بين األساارة والمدرسااة يحتا  إلى تخطيط وتعهيل أطراف الشااراكة، وضاارورة نشاار الوعي الكافي حول أهمية 

 لتربية والتعليم. الشراكة في ا
َدت دراساااااااااااااااةُ  دم ( وجهاااتِّ نظر المعلمين والمعلمااات في ماادارس لواء الكورة 2017) طالفحااة في حين حااَ

 باألردن حول دور اإلدارة المدرسية في تفعيل الشراكة المجتمعية، وأثر متغيرات الجنا، الخبرة، والمؤهل العلمي 
 



                                                                                                              

 

 

( معلًما 250المسحي، وُطبقت أداة االستبانة على َعي َِّنة عشوائية من )دور، باستخدام المنهج الوصفي ذلك العلى 
وكان من أهم النتائج: أن تقديرات أفراد الَعي َِّنة لدور اإلدارة المدرساااااااااية في تفعيل الشاااااااااراكة بين المدرسااااااااااة  ؛ومعلمة

بكامله، وتقديمِّ دورات  والمجتمع جاءت بدرجة متوسااطة، ويعتمد دور اإلدارة المدرسااية على: فتمِّ المدرسااة للمجتمع
لي في . وأوصاااااااات باالهتمام بمشاااااااااركة المعلمين والطالب وأولياء األمور والمجتمع المح.تدريبية للطالب والمجتمع

 تفعيل المشاركة المجتمعية.
دت دراسااااااااااةُ         َقات2015)الغامدي  وَحدم ها ( مجاالتِّ المشاااااااااااركة المجتمعية بمدارس الهيئة الملكية بينبع، وُمَعوِّ 

، وعددِّ سااااااانواتِّ الخبرة على محاور الدراساااااااة.  ،وآلِّيمات تفعيلها ودرجَة تعثيرِّ متغيرِّ المرحلة التعليمية، وطبيعةِّ العملِّ
( مدراء ووكالء 108أداُة الدراساااااااااة على َعي َِّنة عشاااااااااوائية بل  عدد أفرادها ) مطبقةمساااااااااتخدمًة المنهج الوصااااااااافي، و 

ا في جميع المجاالت، واتفق أفراد الَعي َِّنة  ؛ومعلمين وتمثلت أهم النتائج في أن مشاركة المجتمع للمدرسة ضعيفة جدي
وأوصاااات الباحثة  ،بشااااكل كبير على فوائد المشاااااركة المجتمعية للمدرسااااة، وعلى آلِّيمات تفعيل المشاااااركة المجتمعية

َقات المتعلقة بالمشارك ة المجتمعية ودعطاءِّ مدراء المدارس صالحيًة بعمل مشاركات بضرورةِّ التغلبِّ على الاااااااااااااااُمَعوِّ 
 مجتمعية فاعلة. 

( على دور مدير مدارس المرحلة الثانوية في تعزيز المسؤولية االجتماعية 2012) وتعرفت دراسة الزبيدي
تمعية، وتقديم لدى الطالب، وتحديد واقع أداء مدراء المدارس الثانوية ألدوارهم المتعلقة بتعزيز المساااااااااااااؤولية المج

اسااااااااتراتيجية مقترحة لتفعيل دور مدراء المدارس الثانوية ُتجاَه المسااااااااؤولية المجتمعية، باسااااااااتخدام المنهج الوصاااااااافي 
وتمثلت أهم النتائج في ضاااااارورة  ؛( معلًما216واالسااااااتبانة أداًة للدراسااااااة، وبل  عدد أفراد الَعي َِّنة العشااااااوائية الطبقية )

لدى الطالب واألساارة، وتشااجيع الطالب على ترشاايد اسااتخدام المياه والكهرباء؛ كونهم تعزيز المسااؤولية االجتماعية 
 قدوة حسنة ألقاربهم. 

( إلى التعرف على أهمية التعاون بين األساااارة والمدرسااااة؛ لتحقيق األهداف 2012) وهدفت دراسااااة الغرايبة
األسااااااارة والمدرساااااااة، واساااااااتخدمت الدراساااااااة التربوية، والتغلب على الفاقد التعليمي، من خالل تفعيل المشااااااااركة بين 

اسااتمارتين، وتوصاالت الدراسااة إلى قلة التواصاال بين المدرسااة وأولياء األمور؛ وذلك بساابب ظروفِّ الوظيفة والعمل 
وقِّلمةِّ الوعي بعهمية مشااااركة المدرساااة، كما أجمع أولياء األمور على أن التعاون بين األسااارة والمدرساااة، يسااااهم في 

 وتعديل السلوكيات الخاطئة لديه. ب، حل مشكالت الطال
بالتعرف على واقع الشااااراكة بين األساااارة والمدرسااااة  Nitecki (2016) وعلى الجانب ااخر اهتمت دراسااااة

في الواليات المتحدة األمريكية، مساااااااتخدمة المنهج  Millcreekوخاصاااااااًة في مرحلة ما قبل المدرساااااااة، في مدرساااااااة 
المقااابالت مع عاادد من المعلمين وأولياااء األمور، وركزت المالحظااة على متااابعااة النوعي االساااااااااااااتقرائي، وأجرياات 

وتمثلت أهم النتائج في أن المدرسة  ؛الفصول الدراسية ومراقبتها، وتم تحليل الوثائق الخاصة باالجتماعات المدرسية
 ر.تقوم بالتواصل مع أولياء األمور بشكل مستم

ر الشاااااااراكة المجتمعية الناجحة للمدارس التي تدعم تحساااااااين إلى تطوي Record  (2012)وهدفت دراساااااااة 
وكذلك  ر،العامة، المعلمين، وأولياء األمو التحصااااااااااااايل األكاديمي، وذلك من وجهة نظر مديري المدارس االبتدائية 

َقات التي تعيق تطوير وتنفيذ هذه الشراكة، والفوائد الناجمة عنها واعتمدت على المقابالت أداًة  ،التعرف على الااااُمَعوِّ 
( َمْدَرسااااااااااةم ابتدائية عامة قامت بتفعيل الشااااااااااراكة المجتمعية بين المدرسااااااااااة 25للدراسااااااااااة، وُطبقت على َعي َِّنة من )

وتوصاااااالت إلى عدة نتائج أهمها: من الساااااامات الشااااااائعة للشااااااراكة المجتمعية: ارتفاُع مسااااااتوى تحصاااااايل  ؛والمجتمع
 وتعاونية، وَتَوفَُّر المنافع المتبادلة. الطالب، وديجاُد عالقة إيجابية



      
          

 

على كيفية بناء العالقات بين المدرساااااااة والمجتمع في ضاااااااوء الشاااااااراكة  Hogue (2012)وتعرفت دراساااااااة 
المجتمعية، وتوضاايم الدور الذي يقوم به قائد المدرسااة وموظفو الدعم وأفراد المجتمع في تفعيل الشااراكة المجتمعية 

وأكدت وجوَد أسااااس قوي للشاااراكة بين المدرساااة والمجتمع  ؛تخدمة منهج دراساااة الحالةبين المدرساااة والمجتمع، مسااا
 عن طريق االلتزام بالسياسة المَفومضة والتركيز على األهداف المتمحورة حول الطالب.

 

 الطريقة واألةوات  - 9
  :منهج الدراسة -
أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم المنهج الوصاااااااافي المسااااااااحي، الذي يعتمد على دراسااااااااة الواقع اسااااااااتخدم      

  بوصفها وصًفا دقيًقا وُيَعبِّ ر عنها تعبيًرا كيفييا أو تعبيًرا كمييا.
 

 :وعينته الدراسة مجتمع -

يتكون المجتمع األصااااااااااااالي للدراساااااااااااااة من معلمات، وأولياء أمور الطالبات في مدارس القطاع الخاص بجميع      
 ( ولي أمر. 9303)( معلمة، و1021والبال  عددهن )، مراحله بالمدينة المنورة

بسااااااااايطة من معلمات وأولياء أمور الطالبات في مدارس القطاع الخاص العشاااااااااوائية الدراساااااااااة الي َِّنة وتمثلت عَ      
َنة من خالل الجداول  د حجُم الَعي ِّ للبنات بالمدينة المنورة؛ بوصااااااااااااافهم األفراد المعنيين بالشاااااااااااااراكة المجتمعية، وُحدِّ 

لكل م من َعي َِّنة المعلمات وعينة أولياء األمور، وعليه فقد تم اسااااااااتخدام الجدول  (0.05)اإلحصااااااااائية عند مسااااااااتوى 
 (:282، 2013التالي لتحديد حجم الَعي َِّنة )القحطاني وآخرون،

 ( تحديد حجم العينة1جدول )

 حجم المجتمع
حجم الَعي َِّنة عند مستيى 

 حجم المجتمع 0.05ةاللة 
الَعي َِّنة عند مستيى حجم 

 0.05ةاللة 
1000 278 10000 370 
2000 322 50000 381 
3000 341 100000 383 
 384 وأكثر 500000 357 5000

 

 ( معلمة292) ااامعلمة وولي أمر، حيث ُمث ِّلت باا 596 ااااوعليه فقد تم تحديد عدد أفراد َعي َِّنة الدراسة با     
 توزيعها حسب متغيرات الدراسة كما توضحها الجداول واألشكال ااتية:( ولي أمر، وتم 304)و 
 

 توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير المسمى: -أ

 المسمى( تيزيع أفراة َعي َِّنة الدراسة وفقا لمتغير 2جدول )
 النسبة العدة المسمى
 0.49 292 معلمة
 0.51 304 ولي أمر
 100 596 المجموع

 

توزيع أفراد َعي َِّنة الدراساااااة حساااااب متغير المسااااامى، حيث كانت الَعي َِّنة من المعلمات  (2)يتضااااام من الجدول      
 %.51%، ومن أولياء األمور بنسبة 49بنسبة 

 



                                                                                                              

 

ا لمتغير  -ب توزيع أفراد َعي َِّنة الدراسااااااة حسااااااب : (3) يتضاااااام من الجدول :المؤهلتيزيع أفراة َعي َِّنة الدراسععععة وفقم
% 14.6%، والثانوي بنسااااابة 3كانت الَعي َِّنة من حملة مؤهل أقل من ثانوي بنسااااابة متغير المؤهل الدراساااااي، حيث 
 %.7.7%، ومن الدراسات العليا بنسبة 74.7وحملة مؤهل البكالوريوس بنسبة 

 ( تيزيع أفراة َعي َِّنة الدراسة وفقا لمتغير المؤهل3جدول )
 النسبة العدة المؤهل

 3.0 18 دون ثانوي 
 14.6 87 ثانوي 

 74.7 445 بكالوريوس
 7.7 46 دراسات عليا
 100 596 المجموع

 

تحقيًقا لهدف الدراساااااااة، المتمثل في التعرف على متطلبات تفعيل الشاااااااراكة المجتمعية بين  :الدراسعععععة أةاة -
( من وجهة نظر المعلمات، وأولياء األمور في مدارس التعليم 2030األسااااااااااااارة والمدرسااااااااااااااة، وفًقا لرؤية )

انة"، وتم األهلي بالمدينة المنورة؛ فإن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسااااااااااااااة هي "االساااااااااااااتب
 إعدادها وفًقا لعدة خطوات موضحة فيما يلي:

 

 :خطيات بناء أةاة الدراسة -أ
إلعداد أداة الدراسااااااة )االسااااااتبانة( تم مراجعة اإلطار النظري والدراسااااااات السااااااابقة ذات العالقة بموضااااااوع 

  الدراسة، وقد تم تقسيم أداة الدراسة إلى جزأين هما:
ممن البيانات األو  الجزء األول: - لية عن أفراد َعي َِّنة الدراسااااااة حسااااااب متغيرات الدراسااااااة الحالية، وهي: وتضااااااَ

 . )المسمى، المؤهل العلمي، الدخل(
ممن فقرات االسااتبانة التي بلغت  الجزء الثاني: - فقرة موزعة على أربع مجاالت كما يوضاام جدول  29وتضااَ

 (.4رقم )
 

  األداة في صورتها األولية: -

( فقرًة موزعًة على أربع مجاالت، والجدول التالي يوضااااام 29تكونت االساااااتبانة في صاااااورتها األولية من )
توزيع عدد فقرات مجاالت االستبانة؛ حيث تم تصميم عبارات استبانة الدراسة وفًقا لمعيار مقياس ليكرت الخماسي؛ 

وهو ، (2030بين األسرة والمدرسة وفًقا لرؤية )لقياس درجة الموافقة حول على متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية 
، 5ية ))موافق بشاادة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشاادة( بحيث تعطى درجة االسااتجابات الدرجات اات

 ( يوضم االستبانة بصورتها األولية. 1والملحق )، ( على الترتيب1، 2، 3، 4
 بصيرتها األولية حسب مجاالتها( تيزيع فقرات استبانة الدراسة 4جدول )      

 
 
 
 
 
 

 عدة الفقرات المجاالت
 8 المجال األول: التواصل المشترك

 7 الثاني: المشاركات التطوعيةالمجال 
 5 الثالث: المشاركة في صنع القرارالمجال 
 9 الرابع: المشاركة في المسؤولية المجتمعيةالمجال 

 29 المجموع



      
          

 

  صدق أداة الدراسة:
األداة البحثية صاااادقة إذا قاسااات الظاهرة التي أعدت لقياساااها فعاًل وليا شااايًئا آخر؛ وعليه فقد اعتمد  ُتَعدُّ 

 على طريقتين: -للتحقق من صدق االستبانة
 

 أوال: الصدق الظاهري:  -
ت في صاااورتها األولية على مجموعة من المَحكممين ب عد االنتهاء من إعداد االساااتبانة وبناء فقراتها، ُعرِّضاااَ

هات عملهم.4والملحق ) ،الخبراء المختصاااينو   ( يوضااام أساااماء المَحكممين، ودرجاتهم العلمية، وتخصاااصااااتهم، َوجِّ
وتم تعريفهم بهدف البحث، وُطلِّب  منهم االطالع على االساااااااااااااتبانة ودبداء آرائهم فيها من حيث: مدى ارتباط كل 

ت وسااااااااالمة صااااااااياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق عبارة من عباراتها بالمجال المنتمية إليه، ومدى وضااااااااوح العبارا
َعت من أجله، وقد أبدى المَحكممون آراءهم حول مدى وضااوح عبارات االسااتبانة، ومدى مالءمتها  الهدف الذي ُوضااِّ

َعت لقياسااااااااااه، باإلضااااااااااافة إلى بعض وتم إجراء ، المالحظات العامة حول االسااااااااااتبانة وقدرتها على قياس ما ُوضااااااااااِّ
َيت بعض التعديالت، منها: حذف فقرة 80التعديالت التي اتفق عليها أكثر من  % من عدد المَحكممين، حيث ُأْجرِّ

فقرة  28من المجال األول، وبعض الصااياغة اللغوية لبعض الفقرات،  وأصاابحت االسااتبانة بعد التحكيم مكونة من 
 جاهزة للتطبيق االستطالعي. 

 

  االت َِّساق الداخلي ألةاة الدراسة:ثانيما: صدق  -

وبعد التعكد من الصاااااااااادق الظاهري ألداة الدراسااااااااااة أصاااااااااابحت جاهزة للتطبيقِّ االسااااااااااتطالعي على الَعي َِّنة 
اق الداخلي، وبتطبيق الصااااورة األولية لالسااااتبانة بعد تحكيمها من المَحكممين  االسااااتطالعية، وحسااااابِّ صاااادق االت ِّسااااَ

( معلمة وولي أمر، اساااتخدم معامل ارتباط "بيرساااون" لحسااااب معامل االرتباط 30ا )على َعي َِّنة اساااتطالعية حجمه
فكانت  بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية لالساتبانة؛ وذلك للتعكد من مدى تماساك وتجانا مجاالت االساتبانة،

 معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول:
 جاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة( معامل ارتباط بيرسين بين ةرجة م5جدول )    
     
 
 

 0.01** يعني معامل االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى 

يتضاام من الجدول أعاله أن معامالت ارتباط بيرسااون بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالسااتبانة مرتبطة        
 0.92، 0.86بلغت معامالت االرتباط للمجاالت ) ارتباًطا ذا داللة إحصائية مع الدرجة الكلية لالستبانة؛ حيث

َساق الداخلي لكل  ،( على الترتيب، مما يثبت صدق االستبانة ومجاالتها0.94، 0.92،  ب صدُق االت ِّ وأيًضا ُحسِّ
فقرة من فقرات مجاالت االسااااااااااتبانة من خالل حساااااااااااب معامل ارتباط بيرسااااااااااون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية 

 تضم في الجدول ااتي:لمجالها، كما ي
 

 

 

    

 الداللة معامل االرتباط عدة الفقرات المجاالت
 دالة** 0.86 7 المجال األول: التواصل المشترك

 دالة** 0.92 7 الثاني: المشاركات التطوعيةالمجال 
 دالة** 0.92 5 الثالث: المشاركة في صنع القرارالمجال 
في المسااااااااااااااؤولياااة  الرابع: المشاااااااااااااااااركاااةالمجاااال 
 المجتمعية

 دالة** 0.94 9



                                                                                                              

 

 ( معامالت ارتباط بيرسين لدرجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية له6جدول )
 متطلبات تفعيل الشراكة بين األسرة والمدرسة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المتطلبات

 أواًل: التواصل المشترك

1 0.69** 5 0.82** 
2 0.73** 6 0.72** 
3 0.75** 7 0.82** 
4 0.78**  

 ثانًيا: المشاركات التطوعية

8 0.71 12 0.81 
9 0.77 13 0.83 
10 0.84 14 0.79 
11 0.74  

 ثالًثا: المشاركة في صنع القرار
15 0.87 18 0.84 
16 0.88 19 0.88 
17 0.90  

رابًعا: المشاركة في المسؤولية 
 المجتمعية

20 0.68 25 0.87 
21 0.66 26 0.79 
22 0.84 27 0.87 
23 0.81 28 0.86 
24 0.83  

 0.01يعني معامل االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى ** 
( أن معامالت ارتباط بيرسون للفقرات بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة 6يتضم من الجدول رقم )     

(، وجاءت جميع القَِّيم لمعامالت االرتباط مرتفعة؛ مما يدل على 0.01داللة )جميعها دالة إحصاااااائًيا عند مساااااتوى 
اق فقرات كل مجال من مجاالت االسااااااااتبانة  ارتباط كل فقرة من فقرات االسااااااااتبانة بالمجال الذي تنتمي إليه، وات ِّسااااااااَ

اق الداخلي لالسااااتبانة ارتباط بيرسااااون في وتراوحت قيم معامالت  ،ويسااااهم في وجود درجة عالية من صاااادق االت ِّسااااَ
( 0.84-0.71(، أما مجال المشااااركات التطوعية فقد تراوحت بين )0.82-0.69مجال التواصااال المشاااترك بين )

(، وتراوحت معامالت االرتباط في مجال 0.90-0.84بينما مجال المشاااااااااركة في صاااااااانع القرار فقد تراوحت بين )
   (.0.87-0.66المشاركة في المسؤولية المجتمعية بين )

  ثبات أةاة الدراسة: -ج
( معلمًة وولي أمر 30لقياس ثبات االسااااتبانة ومجاالتها تم تطبيق االسااااتبانة على َعي َِّنة اسااااتطالعية حجمها )     

للتعكد من ثبات أداة الدراساااااااااااااة فكانت معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت  "ألفا كرونباخ"واساااااااااااااتخدام معادلة 
 (: 7االستبانة والثبات الكلي لالستبانة، كما هو موضم بالجدول )

 امعامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة ومجاالته( 7جدول )                 
      

 
 
 
 

 معامل الثبات عدة الفقرات المجاالت
 0.87 7 التواصل المشتركالمجال األول: 

 0.89 7 الثاني: المشاركات التطوعيةالمجال 
 0.92 5 الثالث: المشاركة في صنع القرارالمجال 
 0.93 9 الرابع: المشاركة في المسؤولية المجتمعيةالمجال 

 0.97 28 المجموع



      
          

 

يتمتع بثبات مرتفع؛ مما يجعل االساااااتبانة ثابتة ( أن معامل ثبات االساااااتبانة ومجاالتها 7يتضااااام من الجدول )     
 ( وهي قيمة مرتفعة للثبات.0.97وصالحة للتطبيق على َعي َِّنة الدراسة، حيث بل  الثبات الكلي لالستبانة )

 

  األةاة في صيرتها النهائية: -ة
لنهائية، حيث بل  عدد بعد التعكد من صاادق وثبات االسااتبانة أصاابحت أداة الدراسااة جاهزة للتطبيق بصااورتها ا     

والملحق ، (8مجاالت، موضااحة بالجدول رقم ) ( فقرًة موزعًة على أربع28عبارات االسااتبانة في صااورتها النهائية )
( يوضم االستبانة بصورتها النهائية، والجدول التالي يوضم توزيع فقرات االستبانة على المجاالت بالصورة 2رقم )

 النهائية: 
 تيزيع فقرات استبانة الدراسة بصيرتها النهائية حسب مجاالتها( 8جدول )          

 
 

 
 
 
 

  طريقة تصحيح االستبانة وَمَحّك تفسير النتائج: -

ود لتسااهيل تفسااير نتائج الدراسااة، والحكم على درجة موافقة َعي َِّنة الدراسااة، وتحديد مسااتوى اإلجابة على بن
محايد وتعطى ، 2، وغير موافق وتعطى الرقم 1)غير موافق بشاااااااااااااادة وتعطى الرقم : األداة؛ تم إعطاء وزن للبدائل

(، وفي ضااااااااااوئها تم وضااااااااااع محك ِّ تفسااااااااااير النتائج 5، موافق بشاااااااااادة وتعطى الرقم 4، موافق وتعطى الرقم 3الرقم 
 الموضحة في الجدول ااتي:

 ( محك تفسير نتائج فقرات االستبانة9جدول )
 5-4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1.80-1 الفئة

 كبيرة جًدا كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جًدا ةرجة الميافقة
 

  إجراءات تطبيق أداة الدراسة: -

بعد أن تم التحقق من صااااادق وثبات أداة الدراساااااة، وأصاااااحبت جاهزة للتطبيق، تم القيام ببعض اإلجراءات 
والخطوات المتعلقة بتطبيق أداة الدراسااة من خطاب رساامي موجه من الجامعة لتسااهيل مهمة تطبيق االسااتبانة على 

 الدراسة.َعي َِّنة 
 أساليب المعالجة اإلحصائية: -

لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من َعي َِّنة الدراسة؛ تم تفري  البيانات في الحاسب االي، باستخدام 
واسااااتخدام األساااااليب اإلحصااااائية ، (SPSSالحزم اإلحصااااائية للعلوم االجتماعية التي يرمز إليها اختصاااااًرا بالرمز )

(؛ لقياس Alpha Cronbachألفا كرونباخ ) الدراساااااة وأهدافها ومعالجة بياناتها، وهي: معامل ثباتالمناسااااابة لطبيعة 
(؛ لحساب االرتباط بين كل عبارة Pearson Correlathion Coeffintمعامل ارتباط بيرسون )، معامل ثبات االستبانة

اق الوالدرجة الكلية للُبْعدِّ الذي تنتمي إليه؛ لمعرفة صاااادق ا التكرارات، النسااااب المئوية، و ، داخلي ألداة الدراسااااةالت ِّسااااَ

 عدة الفقرات مجاالت االستبانة
 7 المجال األول: التواصل المشترك

 7 الثاني: المشاركات التطوعيةالمجال 
 5 الثالث: المشاركة في صنع القرارالمجال 
 9 الرابع: المشاركة في المسؤولية المجتمعيةالمجال 

 28 المجموع



                                                                                                              

 

(؛ Weighted Meanالمتوسطات الحسابية الموزونة )، ية؛ لوصف خصائص َعي َِّنة الدراسةالجداول، واألشكال البيان
االنحراف المعياري  ،لمعرفة المتوساااط الساااتجابات أفراد َعي َِّنة الدراساااة على عبارات االساااتبانة حساااب درجة الموافقة

(Standard Deviation؛ للتعرف على مدى انحراف اساااتجابات أفراد َعي َِّنة الدراساااة لكل ع) بارة من عبارات متغيرات
(؛ للتعرف على الفروق في متغير المؤهل العلمي، one way anovaاختبار تحليل التباين اأُلَحادي )و ، الدراسااااااااااااااة

 ودخل األسرة.  
 

  ومناقشتها النتائج -10
: متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة بشكل عام:   -  أوالم

للتعرف على درجة موافقة َعي َِّنة الدراسااة حول متطلبات تفعيل الشااراكة المجتمعية بين األساارة والمدرسااة وفًقا        
لالسااااتبانة ولكل مجال من  (؛ تم حساااااب المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية2030لرؤية )

 مجاالته وُرت َِّبت حسب المتوسط كما هو موضم بالجدول ااتي:
ا لرؤية  (10جدول ) قيم المتيسط واالنحراف المعياري لمتطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة وفقم

 بالمدينة المنيرة( من وجهة نظر المعلمات، وأولياء األمير في مدارس التعليم األهلي 2030)
 الترتيب ةرجة الميافقة االنحراف المعياري  المتيسط الحسابي المجاالت م
 1 كبيرة 0.679 4.155 المجال األول: التواصل المشترك 1
 3 كبيرة 0.814 3.801 الثاني: المشاركات التطوعيةالمجال  2
 4 كبيرة 0.987 3.642 الثالث: المشاركة في صنع القرارالمجال  3
 2 كبيرة 0.836 3.875 الرابع: المشاركة في المسؤولية المجتمعيةالمجال  4

 كبيرة     0.749 3.885 الكلي
 

يتضااااام من الجدول أعاله المتوساااااُط الحساااااابي واالنحراُف المعياري لدرجة موافقة َعي َِّنة الدراساااااة للدرجة الكلية      
متطلبات  أن متوسااااااااط درجة موافقة َعي َِّنة الدراسااااااااة علىلالسااااااااتبانة ولكل مجال من مجاالته، ويالحد من الجدول 

( من وجهة نظر المعلمات، وأولياء األمور في 2030تفعيل الشااااراكة المجتمعية بين األساااارة والمدرسااااة وفًقا لرؤية )
 (، وهذا يدل على أهمية3.885مدارس التعليم األهلي بالمدينة المنورة كان بدرجة كبيرة حيث بل  المتوسااااااط العام )

تلك المتطلبات من وجهة نظر َعي َِّنة الدراسااة؛ لما لها دور في تفعيل الشااراكة المجتمعية بين األساارة والمدرسااة، كما 
دم  ( وبدرجة كبيرة، وقد يعود 4.155) ر باقي المجاالت حيث بل  متوسااطةيتضاام أن مجال التواصاال المشااترك َتصااَ

هِّ وُرقِّي ِّهِّ من  هذا إلى أهمية التواصاااال بين األساااارة والمدرسااااة؛ َكْونَ  مِّ المدرسااااة تقوم بدور مهم في تنمية المجتمع وَتَقدُّ
 خالل إعداد أفراده اإلعداد السليم.

( 3.875في المرتبة الثانية مجاُل المشاااركة في المسااؤولية المجتمعية، حيث حصاال على متوسااط بل  ) ويعتي     
مساااااااااااااؤول عن خدمة هذا  -كالمدارس-ومؤساااااااااااااسااااااااااااااته وبدرجة كبيرة، وقد ُيْعَزى ذلك إلى أن جميع أفراد المجتمع 

ويعتي في المرتبة  ،المجتمع، وقد يعود إلى أهمية التعاون والتشااااارك من قَِّبلِّ الجميع في مواجهة مشااااكالت المجتمع
(، وقد ُيْعَزى ذلك إلى عظمة العمل التطوعي وأهميته في 3.801الثالثة مجاُل المشااااركات التطوعية بمتوساااط بل  )

 تمع، بما يحققه من َخْلقِّ قيم المبادرة والعمل التطوعي لدى األبناء.تماسك المج
( وعلى 3.642وحصل على المرتبة األخيرة مجاُل المشاركة في صنع القرار، حيث حصل على متوسط بل  )     

تمَع في بعض درجة موافقة كبيرة من وجهة نظر َعي َِّنة الدراساااااااااة، وقد ُيْعَزى ذلك إلى إشاااااااااراكِّ إدارةِّ المدرساااااااااةِّ المج
القضااااااايا التي يمكن أن يشااااااترك فيها أولياء األمور، مثل: َحل ِّ بعض المشااااااكالت، واسااااااتشااااااارة المجتمع في بعض 



      
          

 

وحصاال على الترتيب األخير؛ ألن بعض القرارات تعود لصااالحيات المدرسااة وال تتطلب إشااراك المجتمع  ،القضااايا
 فيها. 
 جال التياصل المشترك: ثانيما: اإلجابة عن السؤال األول بما يتعلق بم -

ممن هذا المجاُل ) لمجال التواصاااااااال المشااااااااترك للشااااااااراكة بين األساااااااارة ( فقراتم لتحديد مدى الحاجة 7تضااااااااَ
اسااااااتخدام المتوسااااااط الحسااااااابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة َعي َِّنة الدراسااااااة على درجة فقرات  والمدرسااااااة، وتم

 المجال، وُرتِّ َبت الفقرات حسب المتوسط الحسابي، ويتضم ذلك في الجدول ااتي:
 التياصل المشترك ( قَِّيُم المتيسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء أفراة َعي َِّنة الدراسة حيل مجال11جدول )

 م*: ترتيب العبارة حسب ورودها في االستبانة.      
يتضااااااااام من الجدول أعاله المتوساااااااااطاُت الحساااااااااابيُة واالنحرافاُت المعياريُة لدرجة موافقة َعي َِّنة الدراساااااااااة حول      

متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة في مجال التواصل المشترك حيث تراوحت المتوسطات ما 
ا وكبيرة، مما يدل على أن التواصااااال المشاااااترك (، وتفاوتت درجة الموافقة ما بين كبيرة 4.480 – 3.809بين ) جدي

ا في تفعيل الشاااااراكة المجتمعية بين األسااااارة والمدرساااااة، كما يتضااااام ترتيب فقرات مجال التواصااااال  له دور كبير جدي
المشاترك حساب المتوساط ودرجة موافقة َعي َِّنة الدراساة عليها، حيث ُيالحد من الجدول أن الفقرة الثانية التي نصاات 

(، وبدرجةِّ 4.480وفر المدرسااااااة بيانات لالتصااااااال بعولياء أمور الطلبة" على المرتبة األولى بمتوسااااااط بل  )على "ت
ا"؛ وقد يعزى ذلك إلى أهمية وجود دليل يحتوي بيانات وأرقام هواتف أولياء أمور الطلبة في كل مدرساااااااااااة  "كبيرةم جدي

تماعات مع أولياء األمور ومجالا ااباء، وعند للتواصاااااااال معهم؛ عند حدوم أي مشااااااااكلة مع أوالدهم، وأثناء االج
( في 2018مناقشااااااااة بعض األمور التي تساااااااااعد على نجاح المدرسااااااااة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسااااااااة )ملكاوي، 

 ضرورة استخدام وسائل التواصل المختلفة سواء مباشرة أو وسائل التواص االجتماعية الحديثة. 
قرُة الرابعُة التي نصاااااات على: "ترساااااال المدرسااااااة تقارير دورية ألولياء األمور وحصاااااالت على المرتبة الثانية الف     

ا" من وجهة نظر َعي َِّنة الدراسة، وقد يعود هذا 4.366لتوضيم مستوى أوالدهم"، فبل  متوسطها ) ( ودرجَة "كبيرة جدي
على مسااااتوى أوالدهم؛ حتى يتم  إلى اهتمام إدارة المدرسااااة بمتابعة تقييم الطلبة، ودشااااراك أولياء األمور في االطالع

م، وحتى يكون ولي األمر ُمطملًِّعا على مساااتوى تحصااايل أوالده  مسااااعدة المدرساااة في تحفيز الطلبة، وتحساااين َتَعلُّمِّهِّ
 أواًل بعول؛ حتى ال يلقي اللوم على المدرسة إذا كان المستوى التعليمي ألوالده منخفًضا.

 يتطلب نجاح الشراكة بين األسرة والمدرسة إلى: م*
: التياصل المشترك  أوالم

المتيسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ةرجة 
 الترتيب الميافقة

1 
ُل المدرسة وسائَل التواصل االجتماعي؛ لدعم الشراكة المجتمعية مع  ُتَفع ِّ

 األسرة.
 3 كبيرة جدا 0.795 4.250

 1 كبيرة جدا 0.677 4.480 ُتَوفِّ ُر المدرسة بياناتم لالتصال بعولياء األمور.  2
 5 كبيرة 0.952 4.045 تمتلك المعلمات مهارات التواصل الفعال مع أولياء األمور. 3
 2 كبيرة جًدا 0.874 4.366 ترسل المدرسة تقارير دورية ألولياء األمور؛ لتوضيم مستوى أوالدهم. 4

5 
توظف المدرسة وسائل التواصل االجتماعي لدعم الشراكة المجتمعية مع 

 األسرة. 
 4 كبيرة 0.873 4.185

 7 كبيرة 1.074 3.809 تتبادل المعلمات وأولياء األمور )األمهات( الزيارات في المناسبات المختلفة. 6

7 
 تستفيد المدرسة من التغذية الراجعة اراء أولياء األمور حول تواصلهم

 المشترك مع المدرسة.
 6 كبيرة 1.008 3.950



                                                                                                              

 

ت على أن "تسااتفيد المدرسااة من التغذية الراجعة اراء وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الف      قرُة السااابعُة التي نصاام
(، وقد 3.950أولياء األمور حول تواصااااالهم المشاااااترك مع المدرساااااة" وحصااااالت على درجةِّ "كبيرةم"، ومتوساااااطم بل  )

المدرسااااااااة والعملية ذلك إلى ااراء السااااااااليمة التي قد يعطيها ولي األمر، والتي قد تساااااااااعد في تحسااااااااين أداء ُيْعَزى 
 التعليمية؛ َكْوَن ولي األمر أحد أطراف صناعة القرار في المدرسة في بعض القضايا.

ت على: "تتبادل المعلمات وأولياء األمور )األمهات(       وحصاااااالت على المرتبة األخيرة الفقرة السااااااادسااااااة، ونصاااااام
ودرجةِّ "كبيرةم" من وجهة نظر َعي َِّنة  (3.809الزيارات في المناساااااااااااابات المختلفة" وحصاااااااااااالت على متوسااااااااااااطم بل  )

الدراساااااااة، وقد يعود ذلك إلى طبيعة المجتمع الذي تربط العالقات األسااااااارية بين أفراده ومعظم أولياء األمور؛ حيث 
تربطهم عالقات اجتماعية مع بعض المعلمين وقد تْحُدُم مناسااابات  تجمع المعلمات مع أمهات الطالبات، والتي قد 

( التي 2012)ذه النتيجة مع نتيجة دراسااااااة الغرايبةه وتختلف ؛بعُض المواضاااااايع التي تتعلق بالمدرسااااااة ُيناَقُش فيها
 .ن إدارة المدرسة وأولياء األمورتوصلت إلى قلة التواصل بي

 

 :المشاركات التطيعيةثالثما: النتائج المتعلقة بالسؤال األول بما يتعلق بمجال  -

اسااااتخدم المتوسااااط الحسااااابي مدى الحاجة للمشاااااركات التطوعية، و ( فقرات لتحديد 7المجال )تضاااامن هذا 
واالنحراف المعياري لدرجة موافقة َعي َِّنة الدراساااااااااااااة على درجة فقرات المجال، وُرت َِّبت الفقرات حساااااااااااااب المتوساااااااااااااط 

 الحسابي، ويتضم ذلك في الجدول ااتي:
 المشاركات التطيعية فراة َعي َِّنة الدراسة حيل مجال( قَِّيُم المتيسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء أ12جدول )    

 

 

يتضااااااااام من الجدول أعاله المتوساااااااااطاُت الحساااااااااابيُة واالنحرافاُت المعياريُة لدرجة موافقة َعي َِّنة الدراساااااااااة حول      
متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة في مجال المشاركات التطوعية حيث تراوحت المتوسطات 

ن وجهة نظر المعلمات وأولياء األمور، أي أن (، وكانت درجة الموافقة كلها كبيرة م4.164 – 3.424ما بين )
من  -كذلك-العمل التطوعي التشاااركي له دور كبير في تفعيل الشااراكة المجتمعية بين األساارة والمدرسااة، ويتضاام 

الجدول أعاله ترتيُب فقرات مجال المشااااركات التطوعية حساااب المتوساااط ودرجة موافقة َعي َِّنة الدراساااة عليها، حيث 
دول أن الفقرة الرابعة التي نصااااات على "تشاااااجع المدرساااااة أولياء األمور على المشااااااركة في مجالا يالحد من الج

( وبدرجةِّ "كبيرةم" من وجهة نظر المعلمات واألمهات، وقد 4.164األمهات" على المرتبة األولى بمتوساااااااااااااط بل  )
توى العملية التعليمية فيها، وقد ُيْعَزى ذلك إلى أهمية مجلا األمهات في مناقشاااااة قضاااااايا المدرساااااة، وأدائها، ومسااااا

المتيسط  ثانيما: المشاركات التطيعية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ةرجة 
 الترتيب الميافقة

ًيا. 1  6 كبيرة 1.105 3.686 ُتَحفِّ ُز المدرسة المتطوعين من أولياء األمور القائمين على الشراكة ماد 

2 
المتطوعين من أولياء األمور القائمين على الشااااااااااااااراكة ُتَحفِّ ُز المدرسااااااااااااااة 

 معنوييا.
 2 كبيرة 0.879 4.057

 3 كبيرة 1.010 3.842 يعمل أولياء األمور بروح الفريق في تطبيق برامج الشراكة مع المدرسة. 3
ُع المدرسة أولياء األمور على المشاركة في مجالا األمهات.  4  1 كبيرة 0.909 4.164 ُتَشج ِّ

5 
يشاااااااااااااااارك أولياااء األمور في ورل عماال لتاادريااب الطااالبااات في المجااال 

 المهني.
 5 كبيرة 1.122 3.706

 4 كبيرة 1.073 3.723 ُتَوف ُِّر المدرسة الموارد الكافية لخدمة المتطوعين.  6
 7 كبيرة 1.158 3.424 تنشئ المدرسة لجاًنا لجمع المساهمات العينية من األسر. 7



      
          

 

يعود ذلك إلى وعي مديرات المدارس بعهمية مجلا األمهات وأهمية اشااااتراكهن في مناقشااااة بعض القضااااايا المهمة 
 التي قد تلعب فيها األمهات دوًرا في تحسين أداء المدرسة.

ت على: "      المدرساااااااة المتطوعين من أولياء األمور ُز ُتَحفِّ  وحصااااااالت على المرتبةِّ الثانيةِّ الفقرُة الثانيُة التي نصااااااام
( ودرجَة "كبيرة" من وجهة نظر َعي َِّنة الدراساااة 4.057القائمين على الشاااراكة معنوييا"، وحصااالت على متوساااطم بل  )

وقد يعود هذا إلى اهتمام إدارة المدرساااة بالتحفيز والتشاااجيع المعنوي ألولياء األمور واألمهات للمشااااركة في الخدمة 
وعية، بالمشاااااااااااااااركة مع المدرسااااااااااااااة لخدمة المجتمع، وتقديم األعمال التطوعية؛ لما لها من دور كبير في نفع التط

 للمجتمع.
ت على: "      المدرسااااة المتطوعين من أولياء األمور ُتَحفِّ ُز وحصاااالت على المرتبة قبل األخيرة الفقرُة األولى ونصاااام

(؛ ويعود ذلك إلى أهمية التشاااجيع والتحفيز 3.686رةم" ومتوساااطم بل  )القائمين على الشاااراكة مادييا" وعلى درجةِّ "كبي
المادي الساااااتمرار عطاء المتطوعين ومسااااااعدتهم، ويمكن إساااااناد حصاااااول هذه الفقرة على الترتيب قبل األخير إلى 

، وال ضعف اإلمكانيات المادية لدى المدرسة، أو إلى أن أولياء األمور المتطوعين يمارسون أعمالهم بشكل تطوعي
 ينتظرون التشجيع والمكافآت المادية؛ َكْوَن هذا واجَبهم تُاِّجاَه المدرسة.

وحصلت على المرتبة األخيرة الفقرة السابعة التي نصت على "تنشئ المدرسة لجاًنا لجمع المساهمات العينية      
ة، وقد يعود ذلك إلى أن أولياء ( وبدرجةِّ "كبيرةم" من وجهة نظر َعي َِّنة الدراسااااا3.424من األسااااار" وبل  متوساااااطها )

األمور يدركون أهمية المسااااااااااهمات العينية منهم؛ فلذلك يبادرون بشاااااااااكل تطوعي دون انتظار اللجان لجمعها، وقد 
ُيْعَزى حصاااااااول هذه الفقرة على الترتيب األخير إلى قلة وجود لجان متخصاااااااصاااااااة في المدارس لجمع المسااااااااهمات 

لجان قد ال تهتم بواجبها بالمساااتوى المطلوب، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة العينية من األسااار، وفي حال وجود ال
( التي توصاالت إلى أن دور المدرسااة في تفعيل الشااراكة مع أولياء األمور متوسااط، ودراسااة 2017) دراسااة طالفحة

ا، ودراساااااة الغرايبة 2012)الغامدي ( التي 2012)( التي توصااااالت إلى أن مشااااااركة المجتمع للمدرساااااة ضاااااعيفة جدي
   توصلت إلى عدم إتاحة الفرصة ألولياء األمور للمشاركة في األنشطة المدرسية.

 :رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال األول بما يتعلق بمجال المشاركة في صنع القرار -

 اسااااتخدام المتوسااااط الحسااااابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة َعي َِّنة الدراسااااة على درجة فقرات مجالتم 
 المشاركة في صنع القرار، وُرت َِّبت الفقرات حسب المتوسط الحسابي، ويتضم ذلك في الجدول ااتي:

 المشاركة في صنع القرار ( قَِّيُم المتيسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء أفراة َعي َِّنة الدراسة حيل مجال13جدول )
 

 

المتيسط  ثالثما: المشاركة في صنع القرار م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ةرجة 
الميافق

 ة
 الترتيب

 3 كبيرة 1.148 3.602 تستعين المدرسة بالقيادات من أولياء األمور للمشاركة في صنع القرارات. 1
 5 كبيرة 1.204 3.445 يشارك أولياء األمور في وضع رؤية ورسالة المدرسة. 2

3 
المدرساااااة من خالل االجتماعات يسااااااهم أولياء األمور في التخطيط لبرامج الشاااااراكة مع 

 الدورية.
 4 كبيرة 1.137 3.525

 1 كبيرة 1.058 3.916 تشارك األسرة مع المدرسة في معالجة المشكالت المدرسية.  4
 2 كبيرة 1.087 3.723 توفر المدرسة الفرص ألولياء األمور لعر  المشورة بصورة مستمرة.  5



                                                                                                              

 

موافقة عينة الدراسااة حول متطلبات مجال الشااراكة في صاانع القرار لتفعيل يتضاام من الجدول أعاله أن درجة      
(، أي أن المشاركة في صنع القرار لها دور 3,916 – 3.445الشراكة جاءت كلها كبيرة، وبمتوسط حسابي بين )

كما يبين الجدول ترتيب فقرات مجال المشااركة في صانع  ؛كبير في تفعيل الشاراكة المجتمعية بين األسارة والمدرساة
القرار حسااب المتوسااط ودرجة موافقة َعي َِّنة الدراسااة عليها، حيث يالحد من الجدول أن الفقرة الرابعة ونصاات على: 

( 3,916"تشااارك األساارة مع المدرسااة في معالجة المشااكالت المدرسااية" حصاالت على المرتبة األولى بمتوسااط بل  )
ةِّ "كبيرةم" من وجهة نظر المعلمات واألمهات، وقد ُيْعَزى ذلك ألهمية مجلا األمهات في مناقشااااااااااااة قضااااااااااااايا وبدرج

المدرساااااااة المختلفة وأهمها المشاااااااكالت المختلفة التي قد تواجه المدرساااااااة كون أولياء األمور أحد أقطاب المدرساااااااة 
 ودعائم أساسية الستمرار عمل المدرسة وتطوير أدائها. 

الفقرة الثانية في المرتبة األخيرة ونصت على: "يشارك أولياء األمور في وضع رؤية ورسالة المدرسة"،  وجاءت     
( وبدرجةِّ "كبيرةم" من وجهة نظر َعي َِّنة الدراساااااة، ويمكن إساااااناد ذلك إلى أن أولياء األمور 3.445وبل  متوساااااطها )

حصاااول هذه الفقرة على الترتيب األخير إلى أن  يشااااركون في رسااام خطط المدرساااة وساااياسااااتها التعليمية، وقد يعود
معظم أولياء األمور مؤهالتهم ال تسااعد على مناقشاة رؤية ورساالة المدرساة؛ َكْوَن هذه المهمةِّ مهمًة علميًة تتطلب 

   متخصصين في التخطيط االستراتيجي للمؤسسات التعليمية.
ا: النتائج المتعلقة بالسؤال األول بما يتعلق بمجا -  :المشاركة في المسؤولية المجتمعيةل خامسم

اسااااتخدام المتوسااااط الحسااااابي واالنحراف المعياري لدرجة موافقة َعي َِّنة الدراسااااة على درجة فقرات مجال  مت
 المسؤولية المجتمعية، ومن ثم ترتيب الفقرات حسب المتوسط الحسابي، ويتضم ذلك في الجدول:

 المشاركة في المسؤولية المجتمعية المعياري آلراء أفراة َعي َِّنة الدراسة حيل مجال( قيم المتيسط الحسابي واالنحراف 14جدول )
 

 

المتوساااااااااطاُت الحساااااااااابيُة واالنحرافاُت المعياريُة لدرجة موافقة َعي َِّنة الدراساااااااااة حول يتضااااااااام من الجدول أعاله      
متطلبات تفعيل الشاااراكة المجتمعية بين األسااارة والمدرساااة بمجال المشااااركة في المساااؤولية المجتمعية حيث تراوحت 

 ا، وكبيرة، ومتوسطة( وكانت درجة الموافقة متباينة ما بين كبيرة جدً 4.371 – 3.310المتوسطات ما بين )
من وجهة نظر المعلمات وأولياء األمور، أي أن العمل المشاااااترك بين المدرساااااة واألسااااارة مساااااؤولية الجميع بشاااااكل 

من  -كذلك-تشاااااركي بينهما؛ لما له من دور كبير في تفعيل الشااااراكة المجتمعية بين األساااارة والمدرسااااة، ويتضاااام 
المساااؤولية المجتمعية حساااب المتوساااط ودرجة موافقة َعي َِّنة الدراساااة  الجدول أعاله ترتيب فقرات مجال المشااااركة في

المتيسط  رابعما: المشاركة في المسؤولية المجتمعية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ةرجة 
 الميافقة

 الترتيب

 5 كبيرة 0.943 3.956 تشارك األسرة في االحتفاالت المدرسية المختلفة. 1
 1 كبيرة جًدا 0.762 4.371 ُتَنمِّ ي المدرسة مع األسرة قيمة حب الوطن لدى الطالبات. 2
 6 كبيرة 1.061 3.842 تضع المدرسة آلية لتنظيم المشاريع اإلنتاجية ألسر الطالبات. 3
 2 كبيرة 0.968 3.995 تساهم األسرة في إنجاح العالقات االجتماعية للطالبات داخل المدرسة. 4
 3 كبيرة 1.008 3.985 يشارك أولياء األمور مع المدرسة في توعية الطالبات حول ترشيد المياه.  5
َزًة للمسؤولية المجتمعية ألولياء األمور.  6  8 كبيرة 1.165 3.700 ُتَوف ُِّر المدرسة دورات تدريبية ُمَعزِّ 

7 
خار  أوقات  تساااااااااااتعين المدرساااااااااااة بعولياء األمور؛ لتقديم خدمات اجتماعية بمرافقها

 الدوام.
 9 متوسطة 1.199 3.310

 7 كبيرة 1.131 3.752 يشارك أولياء األمور مع المدرسة في المحافظة على الثروة البيئية.  8
 3 كبيرة 1.084 3.960 تقدم المدرسة مع األسرة برامج تثقيفية للطالبات لرفع مستواهم الثقافي.  9



      
          

 

عليها حيث يالحد من الجدول أن الفقرة الثانية، ونصااااات على: "ُتَنم ِّي المدرساااااة مع األسااااارة قيمة حب الوطن لدى 
ا" من وجهة نظر المع4.371الطالبات"؛ حصااااااااااااالت على المرتبة األولى بمتوساااااااااااااط بل  ) لمات ( وبدرجةِّ "كبيرة جدي

واألمهااات، وقااد ُيْعَزى ذلااك إلى أهميااة التربيااة الوطنيااة واالنتماااء الوطني لاادى الطااالبااات، وأن تنميتااه واجااب على 
الجميع، سواًء المجتمُع واألسرُة، من خالل تنمية الوالء واالنتماء للوطن لدى أوالدهم، وكذلك المدرسة لها دور كبير 

ها المختلفة، ومن خالل اشتراك المدرسة والمجتمع في إحياء المناسبات في تنمية االنتماء الوطني من خالل أنشطت
 الوطنية.

ت على: "تسااااااااهم األسااااااارة في إنجاح العالقات االجتماعية       وحصااااااالت على المرتبة الثانية الفقرُة الرابعُة ونصااااااام
ة الدراسة، وقد يعود هذا إلى ( ودرجَة "كبيرةم" من وجهة نظر َعي ِّنَ 3.995للطالبات داخل المدرسة"، وبل  متوسطها )

 في إكساب أوالدها القَِّيم التربوية المختلفة منها القَِّيم االجتماعية. -كمؤسسة تربوية-دور األسرة 
َزًة       ت على: "ُتَوف ُِّر المدرسااااة دوراتم تدريبيًة ُمَعزِّ  وحصاااالت على المرتبة قبل األخيرة الفقرُة السااااادسااااُة والتي نصاااام

( وقد ُيْعَزى ذلك إلى أهمية دور 3.700للمساااااااااؤولية المجتمعية ألولياء األمور" وعلى درجةِّ "كبيرةم" ومتوساااااااااطم بل  )
ية المسااااااؤولية المجتمعية لدى أولياء األمور، ويعود تعخر ترتيب الفقرة إلى المدرسااااااة في إقامة البرامج التدريبية لتنم

مها المدرسة ألولياء األمور.   ما قبل األخير إلى ضعف الدورات التدريبية التي ُتَقد ِّ
ت على: "تساااااااتعين المدرساااااااة بعولياء األمور لتقديم       وحصااااااالت على المرتبة األخيرة الفقرُة الساااااااابعُة والتي نصااااااام
( وبدرجةِّ "متوساااااطةم" من وجهة نظر َعي َِّنة 3.310مات اجتماعية بمرافقها خار  أوقات الدوام" وبل  متوساااااطها )خد

الدراسة، وقد ُيْعَزى ذلك إلى أن تقديم الخدمات االجتماعية في المدارس ليا من واجبات ومهام أولياء األمور نظًرا 
( التي أكدت على 2012ويتفق ذلك مع دراسااة الزبيدي ) ؛لوجود متخصااصااين في الخدمة االجتماعية في المدارس

   ضرورة حث الطالب على ترشيد المياه والكهرباء واستعمالها بقدر الحاجة.
ا: النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني والذي نصَّ على:  -  ساةسم

ات تفعيل الشاااراكة المجتمعية هل توجد فروق ذات داللة إحصاااائية بين وجهة نظر أفراد الَعي َِّنة حول متطلب
 بين األسرة والمدرسة من وجهة نظر معلمات مدارس التعليم األهلي تبًعا لا )المؤهل العلمي(؟

عن السؤال الثاني المتعلق بمتغير المؤهل؛ تم استخدام المتوسطات الحسابية  لإلجابة :مؤهل المعلماتمتغير 
واالنحرافات المعيارية واختبار )تحليل التباين اأُلَحادي(؛ للتعرف على داللة الفروق لمتغير مؤهل المعلمات 

 والجدول ااتي يوضم ذلك:
 ر المؤهل للمعلمات( تحليل التباين اأُلَحاةي لداللة الفروق تبعما لمتغي15جدول )

ةرجعععععععععععععععععععة  مجميع المربعات مصدر التباين
 الحرية

مععععععععععربععععععععععع 
مسععععععععتيى  قيمة ف المتيسطات

 الداللة
الععععععداللععععععة 

 اللفظية

 التواصل المشترك
 0.84 3.00 2.53 بين المجموعات

2.64 
 

0.06 
 

 0.32 288.00 92.19 داخل المجموعات غير دالة
  291.00 94.72 المجموع

 التطوعيةالمشاركات 
 1.23 3.00 3.69 بين المجموعات

2.29 
 

 0.54 288.00 154.44 داخل المجموعات غير دالة 0.08
  291.00 158.13 المجموع

 غير دالة 0.10 2.10 1.62 3.00 4.85 بين المجموعات المشاركة في صنع القرار



                                                                                                              

 

       
 

( للدرجة الكلية ولكل 0,05( أن قيمة )ف( غير دالة إحصااااااااائييا عند مسااااااااتوى )15يتضاااااااام من الجدول رقم )     
مجاالت االسااتبيان، أي أنه ال تختلف درجة وجهة نظر َعي َِّنة الدراسااة حول متطلبات تفعيل الشااراكة المجتمعية بين 

ما اختلفت مؤهالتهن، وقد يعود هذا إلى أهمية ( من وجهة نظر المعلمات، مه2030األساارة والمدرسااة َوفًقا لرؤية )
( التي 2017) طالفحةمع دراسااااة  وهذا يتفقالمتطلبات الالزمة لتفعيل الشااااراكة المجتمعية بين األساااارة والمدرسااااة، 

 أظهرت أن جميع المعلمين لديهم إدراك حول متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية. 
 

 السؤال الثالث والذي نصَّ على:سابعما النتائج المتعلقة باإلجابة على  -

هل توجد فروق ذات داللة إحصاااائية بين وجهة نظر أفراد الَعي َِّنة حول متطلبات تفعيل الشاااراكة المجتمعية 
بين األسرة والمدرسة من وجهة نظر أولياء أمور الطالبات في مدارس التعليم األهلي تبًعا لااااا )المؤهل العلمي، دخل 

 األسرة(؟
للتعرف على داللة الفروق (؛ ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )تم اساااااااااتخدام  ألولياء األمي:متغير المؤهل 

 لمتغير المؤهل ألولياء األمور، والجدول ااتي يوضم ذلك: 
 ( تحليل التباين اأُلَحاةي لداللة الفروق تبعما لمتغير المؤهل ألولياء األمير16جدول )

 مصدر التباين
مجميع 
 جة الحريةةر  المربعات

مربع 
 قيمة ف المتيسطات

مستيى 
 الداللة

الداللة 
 اللفظية

 التواصل المشترك
 1.45 0.82 3.00 2.47 بين المجموعات

 
 

0.23 
 
 

غير 
 دالة

 0.57 300.00 170.46 داخل المجموعات
  303.00 172.93 المجموع

المشاركات 
 التطوعية

 2.21 1.62 3.00 4.87 بين المجموعات
 
 

0.09 
 
 

غير 
 دالة

 0.74 300.00 220.52 داخل المجموعات
  303.00 225.38 المجموع

المشاركة في 
 صنع القرار

 6.27 6.83 3.00 20.50 بين المجموعات
 
 

0.00 
 
 

 1.09 300.00 327.04 داخل المجموعات دالة
  303.00 347.54 المجموع

المشاركة في 
المسؤولية 
 المجتمعية

 2.90 2.28 3.00 6.85 بين المجموعات
 
 

0.04 
 
 

 0.79 300.00 236.54 داخل المجموعات دالة
  303.00 243.39 المجموع

 الكلي
 3.42 2.22 3.00 6.66 بين المجموعات

 
 

0.02 
 
 

 0.65 300.00 194.75 داخل المجموعات دالة
  303.00 201.41 المجموع

  

   0.77 288.00 221.51 داخل المجموعات
  291.00 226.36 المجموع

المشاركة في المسؤولية 
 المجتمعية

 0.84 3.00 2.51 بين المجموعات
1.46 

 
0.22 

 
 0.57 288.00 164.71 داخل المجموعات غير دالة

  291.00 167.22 المجموع

 الكلي
 1.00 3.00 3.01 بين المجموعات

2.36 
 

0.07 
 

 0.43 288.00 122.63 داخل المجموعات غير دالة
  291.00 125.64 المجموع



      
          

 

الجدول أن قيمة ف غير دالة إحصائييا في المجاالت: )التواصل المشترك، المشاركات التطوعية( يالحد من      
حول متطلبات تفعيل الشاااااااااراكة  -مهما اختلفت مؤهالتهم-مما يشاااااااااير إلى عدم اختالف وجهة نظر أولياء األمور 

التطوعية في تفعيل الشااااراكة  المجتمعية بين األساااارة والمدرسااااة في نظرتهم ألهمية التواصاااال المشااااترك والمشاااااركات
وبالنظر إلى الجدول يتضااااااام أن قيمة )ف( دالة إحصاااااااائييا عند مساااااااتوى داللة  ،المجتمعية بين األسااااااارة والمدرساااااااة

( للدرجة الكلية ولكلم  من المجاالت: )المشااااااااركة في صااااااانع القرار، المشااااااااركة في المساااااااؤولية المجتمعية(.  0,05)
جهااة نظر أولياااء األمور في متغير المؤهاال في الاادرجااة الكليااة والمجاااالت التي وللتعرف على اتجاااه الفروق بين و 

  أظهرت فروق دالة إحصائًيا تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات الَبْعدية والموضم في الجدول ااتي:
 ( نتائج اختبار  يفيه للمقارنات البعد ة17جدول )

 ةراسات عليا بكاليرييس انيي ث أقل من ثانيي  المتيسطات المتغيرات المتغيرات

 المشاركة في صنع القرار

     3.51 أقل من ثانوي 
 *    3.69 ثانوي 

 *    3.60 بكالوريوس
     2.68 دراسات عليا

المشاركة في المسؤولية 
 المجتمعية

     3.78 أقل من ثانوي 
 *    3.82 ثانوي 

     3.83 بكالوريوس
     3.27 دراسات عليا

 الكلي

     3.76 أقل من ثانوي 
 *    3.83 ثانوي 

 *    3.82 بكالوريوس
     3.28 دراسات عليا

 . 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
يتضااااااام من الجدول أعاله نتائُج اختبار شااااااايفيه للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين وجهة نظر أولياء األمور      

لتفعيل الشاااااااراكة المجتمعية بين األسااااااارة والمدرساااااااة ُتْعَزى لمتغير المؤهل في الدرجة الكلية  حول المتطلبات الالزمة
ويالحد من الجدول أن ) المشااااااركة في صااااانع القرار، المشااااااركة في المساااااؤولية المجتمعية(  لالساااااتبانة والمجاالت

ال المشاااااااركة في صاااااانع القرار بين هناك فروق دالة إحصااااااائًيا بين أولياء األمور في الدرجة الكلية لالسااااااتبانة ومج
الذين يحملون مؤهل دراسااااااااااااات عليا وبين حملة كل من مؤهل البكالوريوس والثانوي، لصااااااااااااالم مؤهل البكالوريوس 

 والثانوية، وقد ُيْعَزى ذلك إلى أن أغلب أوليا األمور مؤهالتهم أدنى من مؤهل الدراسات العليا. 
الفروق بين حملة مؤهل دراساااااااات عليا ومؤهل ثانوية لصاااااااالم حملة  وفي مجال المساااااااؤولية المجتمعية تظهر     

ن مؤهل الثانوية؛ وقد يعود ذلك إلى أن المدارس تقوم بنشااااااااااااار الوعي حول أهمية المساااااااااااااؤولية المجتمعية أكثر م
( التي أشارت إلى أن هناك تقصير لدى المدارس بشعن توعية 2018)ملكاوي الجامعات، ويختلف ذلك مع دراسة 

بعهمية المسااااااااؤولية المجتمعية، بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصااااااااائية بين بقية المؤهالت لدرجة أهمية  األساااااااار
المتطلبات الالزمة لتفعيل الشااااااااراكة المجتمعية بين األساااااااارة والمدرسااااااااة نظًرا ألهمية تلك المتطلبات من وجهة نظر 

   أولياء األمور مهما اختلفت مؤهالتهم.



                                                                                                              

 

عن السااؤال الثالث المتعلق بمتغير الدخل؛ تم اسااتخدام المتوسااطات الحسااابية  جابةلإل متغير ةخل األسرة: -
واالنحرافاااات المعياااارياااة واختباااار )تحليااال التبااااين األحاااادي(؛ للتعرف على داللاااة الفروق لمتغير الااادخااال 

 والجدول ااتي يوضم ذلك:

 األسرة( تحليل التباين اأُلَحاةي لداللة الفروق تبعما لمتغير ةخل 18جدول )

 مصدر التباين
مجميع 
 المربعات

ةرجة 
 الحرية

مربع 
 المتيسطات

قيمة 
 ف

مستيى 
 الداللة

الداللة 
 اللفظية

 التواصل المشترك
 0.45 2.00 0.90 بين المجموعات

0.78 
0.46 

 
 0.57 297.00 170.66 داخل المجموعات غير دالة

  299.00 171.56 المجموع

 المشاركات التطوعية
 0.58 2.00 1.17 المجموعاتبين 

0.78 
 

0.46 
 

 0.75 297.00 222.58 داخل المجموعات غير دالة
  299.00 223.75 المجموع

المشاركة في صنع 
 القرار

 2.81 2.00 5.61 بين المجموعات
2.45 

 
0.09 

 
 1.15 297.00 340.78 داخل المجموعات غير دالة

  299.00 346.39 المجموع

المشاركة في 
 المسؤولية المجتمعية

 2.02 2.00 4.04 بين المجموعات
2.53 

 
0.08 

 
 0.80 297.00 237.55 داخل المجموعات غير دالة

  299.00 241.59 المجموع

 الكلي
 1.12 2.00 2.25 بين المجموعات

 0.67 297.00 197.69 داخل المجموعات غير دالة 0.19 1.69
  299.00 199.94 المجموع

 

( للدرجة الكلية 0,05( يتضااام أن قيمة )ف( غير دالة إحصاااائًيا عند مساااتوى )18وبالنظر إلى الجدول رقم )     
ولكل مجاالت االستبيان، أي أنه ال تختلف درجة وجهة نظر َعي َِّنة الدراسة حول متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية 

( من وجهة نظر أولياء األمور في مدارس التعليم األهلي بالمدينة المنورة 2030) بين األسااارة والمدرساااة وفًقا لرؤية
باختالف الدخل الشاااااهري لألسااااارة، وقد يعود هذا إلى أهمية تلك المتطلبات لتفعيل الشاااااراكة، َفَمْهَما كان حجم دخل 

ن األسرة والمدرسة وفًقا لرؤية األسرة فإن وجهة نظر أولياء األمور موحدة في متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية بي
(2030.) 
 

 الخالصة -11
 أظهرت الدراسة النتائج التالية التي توصلت إليها:      

( 2030جاءت موافقة َعي َِّنة الدراسة حول متطلبات تفعيل الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة وفًقا لرؤية ) .1
 من وجهة نظر المعلمات، وأولياء األمور في مدارس التعليم األهلي بالمدينة المنورة بشكل عام كبيرة. 

( 2030مجتمعية بين األسرة والمدرسة وفًقا لرؤية )جاءت موافقة َعي َِّنة الدراسة حول متطلبات تفعيل الشراكة ال .2
اركة في صااانع والمشااا، المشااااركات التطوعية بدرجة كبيرةو ، ل: التواصااال المشاااترك بدرجة كبيرةبما يتعلق بمجا

 والمشاركة في المسؤولية المجتمعية بدرجة كبيرة. ، القرار بدرجة كبيرة
راد الَعي َِّنة حول متطلبات تفعيل الشااااااراكة المجتمعية بين ال توجد فروق ذات داللة إحصااااااائية بين وجهة نظر أف .3

 األسرة والمدرسة من وجهة نظر معلمات مدارس التعليم األهلي تبًعا لمتغير المؤهل العلمي. 



      
          

 

توجد فروق ذات داللة إحصاااااااااائية بين وجهة نظر أفراد الَعي َِّنة حول متطلبات تفعيل الشاااااااااراكة المجتمعية بين   .4
ن وجهة نظر أولياء أمور الطالبات في مدارس التعليم األهلي تبًعا لمتغير المؤهل العلمي األساااااارة والمدرسااااااة م

 في الدرجة الكلية لالستبانة لصالم الحاصلين على مؤهل البكالوريوس والثانوي. 
ن ال توجد فروق ذات داللة إحصااااااائية بين وجهة نظر أفراد الَعي َِّنة حول متطلبات تفعيل الشااااااراكة المجتمعية بي .5

 األسرة والمدرسة من وجهة نظر أولياء أمور الطالبات في مدارس التعليم األهلي تبًعا لمتغير دخل األسرة. 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر أولياء أمور الطالبات فيما يخص مجال التواصل المشترك،  .6

 والمشاركات التطوعية. 
في ضوء نتائج الدراسة تم صياغة بعض التوصيات لتعزيز الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة ممثلة في      

 ااتي: 
أن تقوم القيادة المدرساااااااية بتفعيل التواصااااااال مع أولياء األمور، باساااااااتخدام وساااااااائل التقنية الحديثة، وشااااااابكات  •

 المجتمعية بين األسرة والمدرسة. التواصل االجتماعي المختلفة، بما يسهم في تعزيز الشراكة 
أن تعمل القيادة المدرساااااااااية على تنمية مهارات التواصااااااااال الفعال للمعلمات، من خالل إقامة الدورات التدريبية  •

 لهن بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة. 
ن أولياء األمور، من خالل تقصي آرائهم بما أن تفعل القيادة المدرسية االستفادة من التغذية الراجعة المقدمة م •

 يعزز الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة. 
 أن تعقد القيادة المدرسية دورات تثقيفية ألولياء األمور حول أهمية الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة.  •
ور )األمهات( خار  المدرساة كالزيارات أن توجد القيادة المدرساية آلية لتحقيق تواصال المعلمات مع أولياء األم •

 الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة.دورية لمناقشة القضايا التي تعزز ال
 في ضوء نتائج الدراسة يقترح إجراء الدراسات ااتية:و      

ُر مقترح لتفعيل الشااااراكة المجتمعية بين األساااارة والمدرسااااة وفًقا لرؤية ) • وُّ ( من وجهة نظر المعلمات 2030َتصااااَ
 وأولياء األمور في مدارس التعليم األهلي بالمدينة المنورة. 

تقويم دور األساااااارة في تفعيل الشااااااراكة المجتمعية بين األساااااارة والمدرسااااااة من وجهة نظر المعلمات في مدارس  •
 عليم العام في المملكة العربية السعودية. الت

 

 اإلحاالت والمراجع:  -
  (. واقع عمليات الشراكة بين المدرسة واألسرة في كوت ديفوار وأهم االيات المقترحة2018أحاندو، سيسي )

   . 416-391(. 2)32. مجلة جامعة النجاحلتطويرها. 
اإلدارة المدرسية وعالقتها في تحفيز المجتمع المحلي نحو (. 2013) .أحمد، نوال وعاشور، محمد والعمري، خالد

رسالة دكتوراه  .عالقة تشاركية مع المدارس الحكومية للمرحلة الثانوية في محافظة إربد ومقترحات للتطوير
 h.mandumah.com/Record/740231http://searc: غير منشورة. جامعة اليرموك، إربد. مسترجع من

تفعيل متطلبات الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة ودورها في تحقيق رؤية المملكة (. 2017إبراهيم، نجالء )
جامعة اإلمام محمد بن  .البحث العلمي منتدى الشراكة المجتمعية في مجال(، 2030) العربية السعودية

 .أكتوبر 18-17. 336-307 .الريا ب سعود

http://search.mandumah.com/Record/740231


                                                                                                              

 

(. تصور مقترح لتفعيل الشراكة األسرية في المدارس االبتدائية المصرية في ضوء نموذ  2016إبراهيم، حسام )
 .الحديثة التربية رابطة الحديثة: التربية رابطة جلةم  .للشراكة المجتمعية )Epstein's Model (أبيشتاين

  http://search.mandumah.com/Record/761543 . مسترجع من:31-144 .(27)8
لتطوير التعليم العام  المشاركة المجتمعية بمدارس مشروع الملك عبد هللا بن عبدالعزيز(. 2013) .الحربي، فوزية

 جامعة طيبة. .مشروع تخر  لدرجة الماجستير .بالمدينة المنورة
. العراق-جامعة بغداد .مجلة كلية ااداب  (. دور مجالا ااباء في النهو  بواقع التعليم.2018حسين، أنا )

(124). 485-504 . 
 .ةقترحم ستراتيجيةا الريا : بمدينة الحكومية الجامعات لدى المجتمعية المسؤولية تفعيل  (.2016) .الخليوي، نوف

 : الريا . مسترجع من :جامعة الملك سعود .رسالة دكتوراه غير منشورة
 http://search.mandumah.com/Record/821764 

دور اإلدارة المدرسية في تفعيل مفهوم المدرسة (. 2013) .إبراهيم والخوالدة، محمد والمومني، محمددرادكة، 
 المجتمعية في مدارس مديرية تربية لواء المزار الشمالي من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين وأولياء

 :وك، اربد. مسترجع منجامعة اليرم .رسالة دكتوراه غير منشورة. مور الطلبة واقتراحات للتحسينأ
 http://search.mandumah.com/Record/739607 

 المؤسسة التربية: عالم  .(. تصور مقترح لتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير المناهج الدراسية2014الروقي، مطلق )
 : مسترجع من .132-93 .(48)15 البشرية، الموارد وتنمية العلمية لالستشارات العربية

http://search.mandumah.com/Record/622612                                    

جاَه تعزيز المسؤولية االجتماعية 2012الزبيدي، حمزة ) (. استراتيجية مقترحة لتفعيل دور مدير المدرسة الثانوية تُاااااااِّ
 . 193-146 .(6)5. جامعة قناة السويا .مجلة كلية التربية بالسويالدى الطالب. 

تعليم متميز. اللقاء السااااانوي تطوير الشاااااراكة بين األسااااارة والمدرساااااة ضااااارورة ملحة ل، يناير(. 2010الزكي، أحمد )
الريا : الجمعية السااااعودية للعلوم  السااااعودية،-( الخاما عشاااار )تطوير التعليم: رؤى ونماذ  ومتطلبات

 . مسترجع من:782-766التربوية والنفسية )جستن( وكلية التربية، جامعة الملك سعود، 
 http://search.mandumah.com/Record/110754 

(. مدى تفعيل اإلدارة المدرسااااية للشااااراكة بين المدرسااااة والمجتمع المحلي: المعيقات وساااابل 2017الشاااامري، خالد )
 .األردن –المجموعة الدولية لالسااااااتشااااااارات والتدريب  –المجلة التربوية الدولية المتخصااااااصااااااة التحسااااااين. 

6(1). 245-258 . 
(. دور اإلدارة المدرسااية في تفعيل الشااراكة بين المدرسااة والمجتمع من وجهة نظر معلمي 2017طالفحة، إبراهيم )

 . 203-177 .(7)33 .مصر–مجلة كلية التربية بعسيوط ومعلمات مدارس لواء الكورة. 
مدرسة في تربية طفل (. مجاالت التكامل بين األسرة وال2018العازمي، بدر والرشيدي، شافي والرشيدي، حسين )

  M. مسترجع من62-1(، 124)18 التنمية، اجل من الثقافة جمعية والتنمية: الثقافة  .المرحلة االبتدائية
http://search.mandumah.com/Record/917506 

 دولة في التربية ووزارة يالمدن المجتمع مؤسااااااااسااااااااات بين المجتمعية الشااااااااراكة درجة (.2014) .مسااااااااعود العازمي،
 :من مسترجع .المفرق  البيت، آل جامعة .منشورة غير ماجستير رسالة .الكويت

 http://search.mandumah.com/Record/855151 

http://search.mandumah.com/Record/761543
http://search.mandumah.com/Record/821764
http://search.mandumah.com/Record/739607
http://search.mandumah.com/Record/622612
http://search.mandumah.com/Record/110754
http://search.mandumah.com/Record/917506
http://search.mandumah.com/Record/855151


      
          

 

(. أداء مدارس التعليم األساااااااسااااااي بمحافظة سااااااوها  في 2016القوي، حنان ونصاااااار، نوال ) عبد هللا، محمد وعبد
 .(17)2. مصاااااااار-مجلة البحث العلمي في التربية ضااااااااوء متطلبات التنمية المجتمعية: دراسااااااااة ميدانية. 

550-623 . 
لمعلمين من وجهة (. واقع الشااااراكة بين إدارة التعليم ومؤسااااسااااات المجتمع في مجال تدريب ا2016العتيق، أحمد )

 .(107)27 .مصااااااااار –مجلة كلية التربية )جامعة بنها( نظر المشااااااااارفين التربويين بمحافظة األحسااااااااااء. 
265-289 . 

 مجلة  .(. تفعيل دور األساااارة في العملية التعليمية بالتعليم الثانوي في ضااااوء مبدأ الشااااراكة2012عو ، أسااااياد )
 :مسترجع من .509-453 .(151)4 .التربية كلية - األزهر جامعة التربية:

 http://search.mandumah.com/Record/662139 

هيئة الملكية بينبع وساااااااااااابل واقع المشاااااااااااااركة المجتمعية في مدارس التعليم العام بال(. 2015) .الغامدي، عبدالعزيز
 :الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المدينة المنورة. مسترجع من .منشورة رسالة ماجستير غير. تفعيلها

 http://search.mandumah.com/Record/810105 
(، 2,3) ،50 والتعليم، التربية وزارة المعلم: رسالة  .(. أهمية التفاعل بين األسرة والمدرسة2012الغرايبة، فيصل )

 :. مسترجع من114- 111
 http://search.mandumah.com/Record/441979 

منهج البحث في العلوم السااالوكية (. 2013القحطاني، ساااالم والعامري، أحمد وآل مذهب، معدي والعمر، بدران )  
 ، الريا : مكتبة الملك فهد الوطنية. 4. ط(SPSS)مع تطبيقات على 

دور مجالا التطوير التربوي في تفعيل الشاااااااااااااراكة المجتمعية في (. 2017) .القطاونة، نبيلة والطعاني، حسااااااااااااان
. جامعة غير منشاااااااااورةرساااااااااالة ماجساااااااااتير  .المدارس الثانوية في محافظة الكرك من وجهة نظر المعلمين

 http://search.mandumah.com/Record/875795 :مؤتة، مؤتة. مسترجع من
الريا . اساااااااترجعت  (.2030رؤية المملكة العربية الساااااااعودية )(. 2016مجلا الشاااااااؤون االقتصاااااااادية والتنمية )

 http://www.vision2030.gov.sa/download/file/fid/422  :رابطمن ال 28/11/2018بتاريخ 
 . وزارة التربية والتعليم، اإلصدار الثاني. الدليل التنظيمي في مدارس التعليم العام(. 1434) 1مشروع تطوير 

(. واقع الشاااااراكة بين اأُلسااااارة والمدرساااااة من وجهة نظر معل مي ومعل مات 2018ملكاوي، ساااااعاد والقضااااااة، محمد )
 الجامعة التربوية: العلوم - دراساااااااااااااات  .المدارس العاملين في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى

 .226-209 .(3)45 ي.العلم البحث عمادة - األردنية
األدوار التكااامليااة (: 2017أكتوبر،  18-17المجتمعيااة الخاااما في مجااال البحااث العلمي. ) منتاادى الشاااااااااااااراكااة

-dr-alameri.com/wp، متوفر على الرابط: (2030لمؤساااااااااااااسااااااااااااااات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة )

content/uploads/2017/10/الخاما-المجتمعية-الشراكة-لمنتدى-العلمي-السجل.pdf 
(. دور ادارة المدرسااااااة في تفعيل الشااااااراكة بين المدرسااااااة وبين المجتمع المحلي: دراسااااااة 2015)النوح، عبد العزيز 

 . 316-235 .(3) .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة التربوية: العلوم مجلة  .ميدانية
الواقع واافاق. -(. الشااااراكة المجتمعية كآلية لتحسااااين المردود التربوي في المدرسااااة الجزائرية2017هياق، إبراهيم )

  :. مسترجع من160-145 .(11)6 .بالجزائر مجلة البحوم التربوية والتعليمية
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33007 

 ها على الرابط: 20/3/1440استرجع بتاريخ  .ارتقاء معًا.. لنرتقي(. 2018وزارة التعليم )
https://ertiqa.t4edu.com 

http://search.mandumah.com/Record/662139
http://search.mandumah.com/Record/810105
http://search.mandumah.com/Record/441979
http://search.mandumah.com/Record/875795
http://www.vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33007
https://ertiqa.t4edu.com/


                                                                                                              

 

اإلصاااادار األول.  ميثاق الشااااراكة بين المدرسااااة واألساااارة )الحقوق والواجبات والمسااااؤوليات(. .(1438وزارة التعليم )
 :من الرابط  28/11/2018مسترجع بتاريخ 

 https://edu.moe.gov.sa/Taif/Sections/EducationalAffairs/Documents.3-الميثاق/pdf 

ربوية في الجزائر في مشاااااركة األساااارة للمدرسااااة وتكامل العالقة بينهما. مخبر المسااااعلة الت(. 2018يحياوي، نجاة )
 :(. مسترجع من11) .جامعة بسكرة .ةظل التحديات الراهن

 revues.univ-biskra.dz/index.php/dftr/article/view/2578 
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