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  :: مفهوم المشاركة المجتمعية أوالً 

  يقصد بالمشاركة المجتمعية بصفة عامة

 ضا بأنهاها أي، كما يمكن تحديدسواء مادية أو عينية اتأنها هي اإلسهامات والمبادرات لألفراد والجماع

 موارد كلجهود ولجتماعية لتعبئة الموارد البشرية غير المستغلة ووسيلة للفهم والتفاعل المتبادل إمسئولية 

  .عالمجتمأطراف المجتمع والتنسيق بينها من أجل تحقيق الصالح العام في المجاالت المختلفة في 

  داخل المعهد مجال التعليمبينما يقصد بالمشاركة المجتمعية في 

ئة مع والبيالمجت في التعاون والتالحم مع قوى القائمون على إدارتهبذلها المعهد ويبأنها هي الجهود التي 

ادلية كة والتبالمشتر وذلك لبناء جسور من العالقات والثقافات والمفاهيم التعليمية،والعملية  بالمعهد،المحيطة 

 قوميلذي دور اهوض بالتعليم كمؤسسة وكعمليات مترابطة وإجراءات بغرض تفعيل الرتقاء والنوالتي تهتم باإل

  .في المجتمع لمعهدا هاب

جتمع اهد والمن المعالمشاركة المجتمعية المتبادلة بي بأنها ال التعليمجبالمشاركة المجتمعية في مويقصد المعهد 

  :وتتمثل في اآلتي

شاكل ر والمالظواهواجهه حتياجاته ومإمشاركة المعهد في خدمة المجتمع المحلى وذلك من خالل دراسة  .١

 .جتماعيةاإل

المعهد  (معاملل للمجتمع المحيط مثجتماعية إفي تقديم خدمات وأنشطة  القدرة المؤسسية للمعهدستخدام إ .٢

 .)قاعات التدريس - الورش –عب المال–المكتبة  – المختلفة

 جتماعية تخدم المجتمع المحلىإمشاركة المعهد في تنفيذ برامج ومشروعات  .٣

 .التعليمية اعدة منظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامجهمس .٤

 المعهد. ةستخدام موارد وإمكانيات منظمات المجتمع المدني لخدمإ .٥
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 ً   :: أهمية المشاركة المجتمعية فى التعليم ثانيا

ى العمل عله ، ورتقاء بإحدى األدوات التي يمكن من خاللها النهوض بالمجتمع واإلتعد المشاركة المجتمعية 

ود فى جه قتصاديا وذلك من خالل إسهام أبناء المجتمع تطوعاإجتماعيا وإتحسين مستوى حياة المواطنين 

ن لمبذولة ماهود ، وحث اآلخرين على المشاركة ، وعدم وضع العراقيل أمام الجواء بالرأي أو بالعملالتنمية س

  .جانب قيادات المجتمع وغير ذلك من األمور التي تؤدى إلى تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه

 :لذلك فترجع أهمية المشاركة المجتمعية إلى اآلتي

  جتماعيةإنجاح البرامج التعليمية واإل فيتساهم المشاركة المجتمعية مساهمة إيجابية. 

  المشكالتالحاجات وحل إشباع  فيتساهم المشاركة المجتمعية. 

 تحقق التعاون والتكامل بين الوحدات المختلفة. 

 نتماءتوفر إحساس قوى باإل . 

 تساعد على تحقيق أهداف التعليم. 

  األداء فيتحقق الجودة. 

 تنمى لدى األفراد روح العطاء وحب العمل التطوعي. 
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  : ثالثا : أهداف المشاركة المجتمعية فى التعليم

ا وال شعارا  وهيإن المشاركة المجتمعية ضرورة  ا،ليست شعارا تربوي ا شعار يجب أن  مجتمعي تحول يإنم

ذه  واقع.إلى  ى ه وى ف ة اونحن هنا فى مصر على سبيل المثال رأينا أن المشاركة المجتمعية ضرورة قص لمرحل

يم  ق التعل ن أن يتحق ه ال يمك ة إالمألن وارد الحكومي ة أو الم وارد الحالي ل الم ى ظ ع ف ز للجمي اركةتمي  ال بمش

ة  ة.مجتمعي ى صياغة الفك حقيقي ك إل دى ذل ا تتع الموارد ولكنه ى المساهمة ب ط ف ي فق ر وتشكيل مشاركة ال تكتف

  المتميزالثقافة المجتمعية التي يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم 

  التالي:علي النحو 

 . يصبحوا قوة منتجة فى المجتمعل الطالبتعليم  .١

 . تحمل مسئولية مساعدة المعهد على تحسين جودة المنتج التعليمي .٢

 . حاتتفهم المجتمع للمشاكل والمعوقات التي يعانى منها التعليم ، وتقدير حجم اإلنجازات والنجا .٣

 . نوط بها فى خدمة المجتمع ؤدى المهمة المالمعهديخلق شعور عام بأن  .٤

 . فى صور مختلفة وزيادة موارد المعهد المادية توفير  .٥

إدخال  –اهج المن – عضاء هيئة التدريسأإصالح وتطوير التعليم بصفة عامة ويشمل تطوير مدخالت التعليم (  .٦

ع تتناسب م تطوير مخرجات التعليم ( تحسين نوعية الخريجين حتى - التعليم) تطوير إدارة –التكنولوجيا 

 .متغيرات العصر

 . التعليم بسوق العمل والمجتمعربط  .٧

 .تحقيق التغيير المتجه نحو التنمية .٨

 . مسايرة التقدم العالمي .٩

 . تطبيق نظام الجودة الشاملة فى التعليم .١٠

 . على أنه إعداد األفراد للحياة تطوير النظرة إلى فلسفة التعليم  .١١

ا يحقق عليم بمالمختلفة المهتمة بالت طراف المجتمع والمؤسساتأمع  المعهدروح التعاون داخل وخارج  إزكاء .١٢

 .من المؤسسات األخرى التكامل بين المعهد وغيره

 . زيادة مشاركة المؤسسات األهلية واألفراد فى عملية تطوير التعليم .١٣

 .إشراك الطالب فى عالقات المجتمع وشئونه والتعرف على قضاياه ومشكالته .١٤

 . إبراز أهمية العمل الجماعي لدى أطراف المشاركة .١٥
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 المجتمعية:مجاالت ومعايير المشاركة  رابعا:

  :وهي، االت لمعايير المشاركة المجتمعيةخمسة مج يمكن تحديد

  الشراكة مع األسر األول:المجال. 

  خدمة المجتمع الثاني:المجال. 

  تعبئة موارد المجتمع المحلى الثالث:المجال. 

  العمل التطوعي الرابع:المجال. 

  بالمجتمعالعالقات العامة واالتصال  الخامس:المجال. 

 :تاليالعلى النحو  وهيكل مجال من المجاالت السابقة تم تحديد مجموعة من المعايير ليثم بعد ذلك 

  :المجال األول : الشراكة مع األسر

  التالية:ويشمل المعايير 

 عهد المؤية فى رسم ر بشكل فعالقرار التربوي وإسهامهم صنع ال فيمشاركة أولياء األمور  :المعيار األول

 .المختلفة المستقبلية وتنفيذ برامجه

 تصال أولياء األمور وأفراد المجتمع بالعاملين بالمعهدإتيسير سبل  :المعيار الثاني. 

 المعهد داخل اإلعالم الكافي ألولياء األمور بالعمليات التربوية والتعليمية التي تتم :المعيار الثالث. 

 ألبنائهمتعبير أولياء األمور عن آرائهم فى الخدمة التعليمية المقدمة  :ابعالمعيار الر. 

 لسلوكيانضباط نجاز االكاديمى واالفي مجال اإل الطالبتحسين المشاركة المجتمعية ألداء  :المعيار الخامس.  

  : المجال الثاني : خدمة المجتمع

 التالية:ويشمل المعايير 

 حتياجات المجتمع من قبل المعهد ووضع خطط المشاركة المجتمعيةإدراسة  :المعيار األول. 

 جتماعيةإستخدام مباني وموارد المعهد فى تقديم خدمات وأنشطة إ :المعيارالثاني.  

 المحلىجتماعية فى المجتمع إمشاركة المعهد فى تنفيذ برامج ومشروعات  :المعيار الثالث. 

  : المجال الثالث : تعبئة موارد المجتمع

 التالية:ويشمل المعايير 

 بحثيةالتعليمية وال لمتاحة فى المجتمع لتنفيذ برامجهستخدام المعهد للموارد اإ :المعيار األول. 

 من خالل ملتقى التوظيف للخريجينتقديم المجتمع المحلى والشركات ورجال األعمال الدعم  :المعيار الثاني.  
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  : المجال الرابع : العمل التطوعي

 التالية:المعايير ويشمل 

 تنفيذ برامج ترويج العمل التطوعي داخل وخارج المعهد :األول المعيار.  

 المعهدمشروعات  فيوجود برامج لتأهيل المتطوعين للمشاركة  :المعيار الثاني. 

 وم قيالتي  جتماعيةواال التعليمية لدعم األنشطة االطراف المجتمعيةتوافر آليات لتنظيم تطوع  :المعيار الثالث

  .المعهدبها 

  : المجال الخامس : العالقات العامة واالتصال بالمجتمع

 التالية:ويشمل المعايير 

 تمرارهاسوتضمن  أطرافهستراتيجيات وإجراءات تشجع التواصل بين جميع إ المعهدتبنى  :المعيار األول. 

 المجتمع فيتصال بالقطاعات المختلفة اإلدارة بشكل دوري باإلقيام  :المعيار الثاني. 

 ما إلعالم باوتضمن التواصل مع وسائل  وتصوغ إجراءات تشجع إلستراتيجيات، المعهدتبنى  :المعيار الثالث

 .أدائها فييحقق الشفافية 
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  المجتمعية:أطراف المشاركة  خامسا:

 التالي:النحو  علىوهي 

 المدني:مؤسسات المجتمع  .١

ة لمشاركمجموعة مؤسسات تستطيع أن تخلق مناخا للتعاون وايكتسب المجتمع المدني قوته من أنه يضم 

عمالية بات المجموعة متنوعة كالنقا لى المجتمعي ويشمل هذا القطاعالسياق المح فيبفاعلية مع المتغيرات 

  لصناعة.اوقطاع  األهلية،والجمعيات  والصناعية، التجارية،والغرف  األعمال،وجماعات رجال  والمهنية،

 األهلية:الجمعيات  .٢

عي يعمل ي تطون النشاط األهلي يعتمد على الجهود التطوعية لألفراد والجماعات ويتميز بأنه عمل أنسانإ

اكل دون المش على مواجهة حاجات الجماهير وحل مشاكلهم بالحلول الذاتية واعتمادهم على أنفسهم في حل هذه

 نتظار لتدخل الدولة اإل

 :األعمالجمعيات رجال  .٣

الخبرات و ائفالوظيستمد رجال األعمال قوتهم من خالل امتالكهم القوة االقتصادية للمال وقدرتهم على تقديم 

  .المعهدقوم بها يطالب والمساهمة في تنفيذ بعض األنشطة التي لل
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 : سادسا : صور المشاركة المجتمعية

  : م المعهد في خدمه المجتمع المحلىأوال : إسها

 : ويتضمن

  الوعي البيئي في المجتمع المحيط بالمعهد.زيادة 

  حتياجات المجتمع المحلىإدراسة. 

 جتماعية التي يعانى منها المجتمع المحلى مع تقديم مقترحات لمواجهتهادراسة الظواهر اإل. 

 المساهمة في تحسين الظروف البيئية داخل المعهد وخارجه . 

 ية للمجتمع المحلى المحيط بالمعهدتنظيم األنشطة الثقافية والتعليمية والخدمات الفن. 

 التنسيق مع الجهات غير الحكومية بما يضمن مساهمة فعالة وخدمة مجتمعية سليمة.  

  : م المجتمع المحلى في خدمه المعهدسهاثانيا : إ

 المساهمة في تقويم العملية التعليمية ورفع مستواها . 

 بالمساهمة في تقويم أداء الطال . 

  احتياجات سوق العمل من التعليمالمساهمة في تحديد . 

 المساهمة في وضع المستويات المعيارية لمختلف جوانب العملية التعليمية . 
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  ئةخدمة المجتمع وتنمية البي فيالمعهد  أنشطةبعض 
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