
  
 
 
 

 في مصر  دعم المشاركة المجتمعية في التعليم 
 من خالل دراسة واقع وإمكانات 

 منظمات المجتمع المدني
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 مقدمة 
 

مشروع  بي للطفولة والتنمية بتنفيذ، قام المجلس العر مكتب اليونيسف بالقاهرةدعم من و  شراكةب
صاحب السمو توجيهات وقد تضافر دعم اليونيسف للمشروع مع " .. المشاركة المجتمعية في التعليم"

شروع يالء هذا المإب – رئيس المجلس العربى للطفولة والتنمية –الملكى األمير طالل بن عبد العزيز 
 لمجلس بما لديه من أداءات وخبراتاألهمية الكبيرة التى يستحقها ودعمه واالستفادة من نتائجه، وتوجيه ا

تلك الدراسة التي تكمن أهميتها في . ..في ثالث محافظات في جنوب مصر الدراسة تنفيذ هذهل ،متميزة
شيرة في سياق تحليلي إلى ضرورة كونها جسًرا لعبور الفجوة الحادثة بين التعليم والمجتمع المحلي، م

المجتمع المدني  إسهاماتتقوية  إلى المشاركة، من خالل عالقات مؤسسية، تهدف هاستمرارية دعم هذ
 .عمًال قومًيا، ينبغي أن تشارك فيه جميع المؤسسات والهيئات واألفراده في التعليم؛ باعتبار 

الدعم المالي والفنى المتميز من : افهبين جهود كل أطر  في تناغم واضح –لقد عمد فريق العمل 
مكتب اليونيسف بالقاهرة الذي ينم عن فهم عميق ألهمية المشروع، وكذلك جهود المكتب البارزة في 

إلى  –المتابعة الدقيقة لكل مراحل األداء، والمجلس بكل خبراته، وفريق الباحثين والخبراء والمستشارين 
لمنظمات التي تقوم بهذه المشاركة،ووضع تصور مستقبلي تحليل الوضع الراهن لأن يجعل مسألة 

يأخذ في اعتباره، تعقد الحياة اإلنسانية،والتحديات المعاصرة الذي  ذلك الجهد. ألداء هذه المنظمات
إطاًرا فكرًيا، الدارسة؛ لكي يضع  إنجازاالجتماعية والثقافية المتتابعة، أولوية قصوى في طريق والتغيرات 

تسربوا من التعليم، وكذلك وضع خطة للتدخالت / تعليم المجتمعي، واألطفال الذين حرموايتفهم واقع ال
كما تمكنت . في التعليم االستراتيجية، تكفل دعم منظمات المجتمع المدني، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة

/ المحرومين؛ لضمان جودة األداء في تعليم الفقراء و هالدراسة، أيًضا، من إنتاج معايير استرشادي
هذا باإلضافة إلى منح األطفال . ..بسبب البعد المكاني، أو الظروف المعيشية القاسية: المتسربين، إما

 .في دور الحضانة ورياض األطفال فرًصا أفضل

إن هذه الدراسة سوف تساعد منظمات المجتمع المدني على تحقيق الدعم األمثل للمشاركة 
لى إدارة مشروعات التعليم المجتمعي ورياض األطفال، وعلى الوصول المجتمعية، واكتساب قدرة أفضل ع

 .بنواتج ومخرجات هذه المشاركة إلى الصورة المثلى، الداعمة لمنظومة التعليم في مصر

 األمين العام           
 للمجلس العربي للطفولة والتنمية        

 حسن حسين البيالوي/ د. أ      
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 نفيذهاأهداف الدراسة ومراحل ت
 

 ؛وهـي مـن أهـم مراحـل النمـو التـي يمـر بهـا ،مرحلة الطفولة هي المرحلة األولى مـن حيـاة اإلنسـان إن
 ،فأطفال اليوم هم رأس المـال الحقيقـي للغـدتها، وتنشئ هاحجر األساس في بناء شخصيته وتكوين دألنها تع

باإلجمـاع مـن قبـل الجمعّيـة العاّمـة  ولذلك فقد تم اعتماد اتّفاقية حقـوق الطفـل. وهم شباب ورجال المستقبل
هــذه االتفاقيــة  دوتعــ. ١٩٩٠ســبتمبر  ٢وقــد دخلــت حّيــز النفــاذ فــي  ١٩٨٩نــوفمبر  ٢٠لألمــم المّتحــدة فــي 

وهــي تقــّدم . شــامل يحــّدد الحقــوق التــي تعــّرف عــن المبــادئ العاّمــة والمعــايير الخاّصــة بالطفــل عقــدبمثابــة 
ـــات األسا حـــق الطفـــل فـــي التعلـــيم علـــى أســـاس مبـــدأ تكـــافؤ : ، ومنهـــاســـّيةلألطفـــال حقـــوق اإلنســـان والحرّي

 الالزمة ا للجميع، وأكدت أيضًا ضرورة اتخاذ التدابيرمجانً و  اومتاحً  الزاميً إالفرص، وجعل التعليم االبتدائي 
ذ بعـين االعتبـار خـوالتقليـل مـن معـدالت تـرك الدراسـة كمـا أّنهـا تأ ،لتشجيع الحضور المنـتظم فـي المـدارس

مجموعــة المنظمــات غيــر . (م إلــى المســاعدة والحمايــة الخاّصــة نظــرًا إلــى إمكانّيــة تعّرضــهم لــألذىحــاجته
 .)٤، ٢٠٠٦الحكومية التّفاقية حقوق الطفل، 

 

 كـان ،على مـا لديـه مـن علمـاء ومبـدعين ومتعلمـين -فى المقام األول -ولما كان تقدم المجتمع يعتمد
بـدعم التعلـيم واالهتمـام بـه مـن  ،توى الرسـمى أو غيـر الرسـمىسواء على المسـ ،اهتمام الحكوماتالبد من 

ـــا أصـــبح حيـــث الكـــم والكيـــف، ولـــذلك  شـــارك فيـــه جميـــع المؤسســـات والهيئـــات تتطـــوير التعلـــيم عمـــال قومًي
، والتي )٢٠١٠المتولي إسماعيل بدير، (بما يسمى بالمشاركة المجتمعية  ،على اختالف مواقعهم ،واألفراد

ولكـن مـع تعقـد الحيـاة اإلنسـانية والتغيـرات  .عن مهامها وأدوارها الحيوية داخل المجتمعا بعيدة لم تكن يومً 
زادت الثقافيــــة واالجتماعيــــة والتحــــديات المعاصــــرة، تشــــكلت هــــوة عميقــــة بــــين التعلــــيم والمجتمــــع المحلــــي، 

 ،ألحــداثفــي خضــم هــذه ا ،وبالتــالي أصــبح التعلــيم. ك الضــغوط واألعبــاء التربويــة والتعليميــةتلــ هــابموجب
 .بحاجة إلى إصالح مستمر ليواكب هذه التغيرات

 

ولعل من األسباب الرئيسة لألزمة التربوية هو فشل النظام االجتماعي في معرفة كيفية ربط مؤسساته 
المجتمعية المختلفة الرسـمية وغيـر الرسـمية بـالمتغيرات المعاصـرة التـي طـرأت علـى المجتمـع، ممـا انعكـس 

بلقـيس غالـب ( حركتها في التطور التنموي الشامل وأثره علىات التربوية والتعليمية سلبًا على دور المؤسس
 . )٢٠٠٧الشرعي، 

 

     :أهداف الدراسة
وقدرتها على إدارة مشروعات  ،التعليممنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال  واقعالتعرف على  -

 .المنظمات ودراسة احتياجاتهاهذه  من خالل تحليل وضع ،رياض األطفال والتعليم المجتمعي

لتقييم قدرتها على القيام بأعباء توفير الخدمة  ؛بناء معايير جودة لمنظمات المجتمع المدني -
 .والمدارس المجتمعية للطفل المصريوالمتابعة والتقويم لرياض األطفال 
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لخطة استكمال تنفيذ أهداف ا تتيح ،ستراتيجية المستقبليةوضع خطة تنفيذية للتدخالت اال -
للمشاركة ) ٢٠١٢/٢٠١١-٢٠٠٨/٢٠٠٧(ستراتيجية المصرية إلصالح التعليم قبل الجامعي اال

التي تهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية للنهوض بتعليم األطفال في و المجتمعية في التعليم، 
خالل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني من  ،سنة) ١٤-٦(سنوات و)  ٥-٤(المرحلتين 

ي تكون قادرة على القيام بأعباء توفير الخدمة والمتابعة والتقويم لرياض األطفال لك ؛المصري
 .ومدارس المجتمع للطفل المصري

 

    :مراحل التنفيذ

 : أساسية، هي مراحل مرت الدراسة بثالث
 

 التحضير :  المرحلة األولى
مفـاهيمي الطـار واإلوالفـرق المحليـة،  لعمل البـاحثين فـي الفريـق المركـزي ةيالمرجع األطروضع  -١

 .، وتصميم األدواتللدراسة

 .إقامة ورش تدريبية للتدريب على أدوات الدراسة والمنهجية المقترحة  -٢
 .تحديد معايير المنظمات عينة البحث -٣
 .أسيوط وسوهاج وقنا: حصر منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان التعليم بمحافظات -٤
 

 ق والتطبيقالتوعية والتواف : المرحلة الثانية
ــد -١ ــ عق ــي محافظ ــة ف ــالث ورش تدريبي ــا :اتث رفــع الــوعي لــدى العــاملين ل؛ أســيوط وســوهاج وقن

المجتمعيــة فــي العمليــة التعليميــة،  والمســتفيدين بمنظمــات المجتمــع المــدني حــول أهميــة المشــاركة
تحليل الوضـع الـراهن ومناقشـة جوانـب مات المجتمع المدني في تحقيق ذلك، و تحديد أدوار منظو 

ـــات، و القـــوة والضـــعف، مـــن خـــالل التجـــا ـــيم رب الســـابقة وخبـــرات هـــذه الجمعي ـــد أســـاليب تقي تحدي
 .والتعرف على أساليب تقييمها ،منظمات المجتمع المدني

 .تطبيق أدوات الدراسة في المحافظات الثالثة -٢
 شكاليات ونتائج الدراسةللوقوف على اإلورش عمل  عقد -٣

 
 
 

 حتياجات االراهن وتحليل تقارير الوضع ال: المرحلة الثالثة
 :هذه المرحلة نتائجمن كان  قدو 

في المحافظات ( لمنظمات المجتمع المدني العاملة في التعليمالوضع الراهن  حول تقريرإعداد  -١
ا لنتائج األبحاث وفقً  ستراتيجية المستقبليةالخطة تنفيذية للتدخالت اال، و )عينة البحثالثالث، 
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لتقييم قدرتها على القيام بأعباء توفير  ؛ظمات المجتمع المدنيجودة لمنالمعايير المحلية، و 
 .الخدمة والمتابعة والتقويم لرياض األطفال والمدارس المجتمعية للطفل المصري

 .التقرير النهائي للدراسةتمهيدا إلعداد  ،رشة عمل في القاهرةو عرض ومناقشة النتائج في  -٢
 

 الدراسة  محتويات
 :تاليةالفصول التتضمن الدراسة 

: ، والمشاركة المجتمعية من حيثوفيه يتم تناول المفاهيم األساسية والمصطلحات اإلطار النظري، –أوًال 
األهمية واألهداف والمجاالت والتحديات، ثـم دور هـذه المشـاركة فـي التعلـيم وأطرافهـا، وكـذلك أهميـة دور 

، وكيفيــة مواجهــة هــذه ركة ومعوقاتهــاويختــتم الفصــل بــإبراز نمــاذج المشــا. العمــل التطــوعي فــي المشــاركة
 .المعوقات

 

مــن خــالل ،  )قنــا –ســوهاج  –أســيوط ( تجــارب المشــاركة المجتمعيــة فــي المحافظــات الــثالث - ثانيــا
، وتــاريخ إنشــاء هــذه المــدارس واألســس التــي لمجتمــع وخصائصــها وأهميتهــا كمشــروعمــدارس ا اســتعراض

تجربـــة كمـــا يتنـــاول . لقـــوة التـــي تتميـــز بهـــا هـــذه المـــدارس، ودور الجمعيـــات األهليـــة، ونقـــاط اتقـــوم عليهـــا
ويختـــتم الفصـــل بـــإبراز التحـــديات التـــي تواجـــه التعلـــيم المجتمعـــي، مـــع تقـــديم المـــدارس الصـــديقة للفتيـــات، 
 .مقترحات لتطوير هذا التعليم

 

حصـــر منظمـــات المجتمـــع المـــدني  :هـــي وتقـــع فـــي خمســة محـــاور أساســـية، ،الدراســـة الميدانيـــة – ثالثـــا
، وٕاعــداد أدوات الدراسـة الميدانيــة )قنـا –ســوهاج  –أسـيوط (لعاملـة بـالتعليم فــي المحافظـات عينــة البحـث ا

) في عينة الدراسة( لمجتمع المدني الوضع الراهن لمنظمات او وتطبيقها، وتحليل نتائج الدراسة الميدانية، 
 .نتائج الدراسةتحليل في ضوء 

 

ء منظمات المجتمع المدني العاملـة فـي التعلـيم ادأاتيجية لتطوير استر  يقدم هوو ،الرابعالفصل  – رابعا
 االبتكــار ىعلــ قــادرةمــن أجــل تمكينهــا مــن المشــاركة الفاعلــة فــي خطــط التنميــة البشــرية وتــوفير الكــوادر ال

 ،يمكــن تحقيــق ذلــك إال بإحــداث نقلــة نوعيــة فــي التعلــيم بشــكل عــامواإلبــداع وٕاثبــات الــذات والمنافســة، وال
ـــيم ـــك النقلـــة التـــيالمجتمعـــي بشـــكل خـــاص والتعل تمكـــن الميســـرة مـــن التعامـــل مـــع معطيـــات العصـــر  ، تل
 .ومواجهة متطلباته المتسارعة ،الحديث
لجـودة  همعـايير استرشـادي" وهو الفصل الختـامي للدراسـة، وقـد جـاء بعنـوان  ،الخامسالفصل  – خامسا

مغزى وضع هذه المعايير، وكيفية بنائها، ويستهدف توضيح  ،"منظمات المجتمع المدني العاملة بالتعليم
ســـتراتيجي، والهيكـــل التنظيمـــي، والتوصـــيف الـــوظيفي، التخطـــيط اال :يهـــ عبـــر تســـعة مجـــاالت مختلفـــة،

ـــــادة والحوكمـــــة ـــــة للمؤسســـــة،  ، والمصـــــداقية واألخـــــالق،والقي ـــــة والمالي والجهـــــاز اإلداري، والمـــــوارد اإلداري
 .داء الكلي للمؤسسة، والمخرجاتوالمشاركة المجتمعية والتنمية، وتقويم األ
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فـى ضـوء تحليـل نتـائج ف )في عينة الدراسة( المدني منظمات المجتمعلالوضع الراهن 
 الدراسة

 
 :منهجية الدراسة

التي تم توجيهها إلى الفئة المستهدفة بالدراسة من  ،استخدمت الدراسة مجموعة من األدوات المقننة
وكانت هذه األدوات األمور والمتعلمين بمنظمات المجتمع المدني،  ءاالعاملين والمتطوعين والمعلمين وأولي

 :على النحو التالي

 ذهلدراسة واقع وٕامكانات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم، وقد وجهت ه استبانة •
 .وأولياء األمور والمتطوعين والمعلمين بالمنظمة اإلدارييناالستبانة إلى 

اقــع وٕامكانــات منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة فــي مجــال التعلــيم، وجهــت أيضــا مقابلــة لدراســة و  •
 .وأولياء األمور والمتطوعين والمعلمين بالمنظمة لإلداريين

 .كما استخدمت الدراسة مقابلة وجهت لفئة المتعلمين برياض األطفال والمرحلة االبتدائية •

 
 : حجم ونوع العينة

تنوعت بين المنظمات الكبيرة  ،منظمة) ١٤(من  أسيوطمحافظة تكونت عينة الدراسة في 
ا منظمات تعمل في ميدان كما شملت أيضً  ،والمتوسطة والصغيرة وكذلك تلك العاملة في الحضر والريف

 ،)المدارس الصديقة للفتيات -مدارس المجتمع( ل في مجال التعليم المجتمعىعمت ىوأخر  ،األطفال اضري
االستبيان،  ملعاملين والمتطوعين والمعلمين وأولياء األمور الذين طبق عليهمن ا) ٢٨٢(وقد بلغت العينة 

عينة المتعلمين  عدد كما بلغ ،)٢٤٨( غ عددهالب ها، فقدمن العينة نفس مقابالتما الذين أجريت معهم الأ
 .متعلماً ) ١٥٥(

ة والمتوسطة تنوعت بين المنظمات الكبير  ،منظمة ) ١٣(فقد تكونت من  ،سوهاجمحافظة عينة  أما
 اضا منظمــات تعمــل فــي ميــدان ريــكمــا شــملت أيًضــ ،والصــغيرة وكــذلك تلــك العاملــة فــي الحضــر والريــف

وقـد  ،)المـدارس الصـديقة للفتيـات -مـدارس المجتمـع(  ل في مجال التعلـيم المجتمعـىعمت ىوأخر  ،األطفال
ما أاالستبيان ،  ملذين طبق عليهمن العاملين والمتطوعين والمعلمين وأولياء األمور ا) ٢٣٥(بلغت العينة 

عينــة المتعلمــين  عــدد كمــا بلــغ ،)٢٤٥( غ عــددهالــب ها، فقــدمــن العينــة نفســ مقــابالتالــذين أجريــت معهــم ال
 .متعلماً ) ٩٥(
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تنوعت بين المنظمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة  ،منظمة ) ١٢(من قنا محافظة تكونت عينة  كما
 ،األطفــال اضا منظمــات تعمــل فــي ميــدان ريــكمــا شــملت أيًضــ ،يــفوكــذلك تلــك العاملــة فــي الحضــر والر 

ــيم المجتمعــىعمــت ىوأخــر  وقــد بلغــت  ،)المــدارس الصــديقة للفتيــات -مــدارس المجتمــع(  ل فــي مجــال التعل
مـا الـذين أاالسـتبيان،  ممن العاملين والمتطوعين والمعلمين وأولياء األمور الذين طبـق علـيه) ٢٢١(العينة 

) ١٠٠(عينـة المتعلمـين  عـدد كمـا بلـغ ،)٢٢١( غ عـددهالـب ها، فقـدمن العينة نفسـ بالتمقاأجريت معهم ال
 .متعلماً 

 
 : أبرز النتائج

 نقاط القوة  
الذي يتناسب مع أنشطة تلك المنظمات  ،بالشكل المنظمات معظمالبشرية في  اإلمكانات توافر )١

 .من حيث العدد
 .جماعي تعاوني بشكلفي المنظمات  العمل يتم )٢
 .ب للعاملين بالمنظمات لتحقيق أهدافهاؤو الد يالسع )٣
 .نظماتفي غالبية الم مديرين تنفيذيين نشيطين وجود )٤
من أجل رفع أدائهم وتطويرهم  ؛للعاملين بها تدريبية برامج تقديمعلى  المنظمات معظم حرص )٥

 .مهنياً 
الثقافة المجتمعية و  القيم هعتبار في ا لمنظمةوتنفيذ البرامج والمشروعات التعليمية ل تخطيط يأخذ )٦

 .السائدة
والمشاركة مع المستفيدين والمجتمع  ،المنظمات على مراعاة االحتياجات المجتمعية حرصت  )٧

 .المحيط بقدر اإلمكان
سواء في المناطق الريفية أو  ،المجتمع المدني دور كبير في خدمة المجتمع المحيط بها لمنظمات )٨

 .الحضرية
وال تفرض على المنظمة  ،الذاتي فكرتتبناها المنظمات على ال واألنشطة التي البرامج معظم قومي )٩

 .من الخارج
يعملون بجد واجتهاد لتحقيق أهداف الذين  ،المنظمات مجموعة من العاملين والمتطوعين لدى )١٠

 .المنظمة
الجمعيات ذوي االحتياجات الخاصة من طالب المدارس المحيطة بالمجمعية، وتقدم لهم  ترعى )١١

 .ة والمساعدات المختلفةالخدمات التعليمي
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 ضعفنقاط ال  
 

 : إلى نتائج عينة الدراسة اإلجمالية أشارت وقد
ال أن هناك إشريعية سياسية اجتماعية مناسبة، بيئة ت –إلى حد ما  -المنظمات تحقق  إن )١

وتحقيق  ،فيما يتعلق باألداء التشريعي والسياسي واالقتصادي ،ا في مستوى أداء المنظمةانخفاضً 
 .وغيرها فلواتفاقيات حقوق الط ،اف العامة للتعليماألهد

 –التنظيمية  –البشرية –المادية ( أنواعها كافة ىعل اإلمكاناتوجود قصور واضح في  )٢
 ).التخطيطيةو 

خاصة الواقعة في المناطق ؛ المنظمات معظمرسالة واضحة ل الأهداف وال رؤية و  جدتو  ال )٣
تخطيط االستراتيجي ووضع الخطط كما أن فلسفة ال .هان بو يدركها العامل ن وجدت فالإ و  ،ريفيةال
 .غير واضحة المنظماتستراتيجية لتلك الا

أن نسبة السيما و خاصة فيما يتعلق بالجانب التعليمي، ؛ تلك المنظمات مخرجات في اضعفً هناك  )٤
بالمدارس الحكومية أو مدارس  لقالقطاع التعليمي المتع خدمكبيرة من تلك المنظمات ال ت

ا فيما يتعلق بدور تلك قصورً  هناككما وجد أن  ،أو قياس أثر المشاريع التعليمية ،تمعالمج
خصوصا فيما يتعلق بتطوير العملية  ؛السياسات التعليمية المتبعة علىالمنظمات في التأثير 

 .التعليمية، والمساهمة في تطوير األداء المهني واألكاديمي للعاملين في التربية والتعليم
لمنظمات، وعدم توافر وسائل مواصالت تلك انسبة التبرعات والمنح المقدمة لفي خفاض انهناك  )٥

 .عدم وجود مكتبات متخصصة لألطفال والعاملين بمعظم المنظمات، وكذلك
فر بعد افي النواحي التكنولوجية داخل معظم المنظمات، ، فلم تتو  ملحوظً  تبين وجود انخفاض )٦

ا العمالة فر أيضً اوتر أو شاشة عرض أو غير ذلك، ولم تتو اإلمكانات المادية من أجهزة كمبي
 .القادرة على التعامل التقني مع هذه األجهزة

التي تتعلق بمبادئ إدارة الجودة واالعتماد النواحي واإلمكانات التنظيمية في عدم وضوح هناك  )٧
لق بوجود لدى العاملين بالمنظمة، وخاصة فيما يتعلق بضعف األداء التنظيمي المتعا أو به

وٕالى عدم وجود آلية لتنظيم تطوع أولياء . شراكة بين المنظمة والمنظمات األخرى ذات الصلة
األمور ومشاركتهم في أنشطة المنظمات، وعدم وجود آلية لتلقي الشكاوي المتعلقة بالمنظمة، أو 

 .حتى آلية للتعامل مع تلك الشكاوى
وهنا تتضح  ،وتعديالته يقانون التعليم المصر  وادبم وأيوجد وعي ببنود اتفاقية حقوق الطفل،  ال )٨

 . ندوات تعريفية بتلك البنود والقوانين امةقإ رورةض
 

 )الخالصة(
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فيما يتعلق  اوتأخر دوره ية،تأخر دور المنظمات فيما يتعلق بالمشاركة المجتمع النتائج أكدت
في تحقيق مخرج  ماتلمنظإلى ضعف مساهمة ا ذلك ويشير. المدارس وخاصةبالمنظمات المحيطة 

خاصة فيما يتعلق بوضع مستويات معيارية للعملية التعليمية، وتطوير األداء  ؛واضح في هذه الجوانب
وتقويم أداء  ها،المهني والوظيفي للعاملين بالتربية والتعليم، والمساهمة في نشر ثقافة الجودة والعمل ب

 ،رضا المستفيدين تقيسالمنظمات ال  نإلى أتشير النتائج  كما .في المجتمع المحيط دارسطالب الم
تطوير المدخالت التعليمية، أو خدمة المدارس المحيطة أو الشراكة مع المنظمات ذات  في التسهمو 

 .طبيعة العمل المتقاربة
 

 خطة التدخالت االستراتيجية المستقبلية

تحليل الوضع دراسة و  : تتطلب ، يواجه التعليم المجتمعي في مصر مجموعة من التحديات 
مكامن القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في  ىالراهن للتعليم المجتمعي، والوقوف عل

أسس  ىمن خالل وضع خطة استراتيجية مبنية عل، البيئة الخارجية؛ ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها
  :وفق محاور العمل التالية عداد هذه الخطةإتحقق التطوير المنشود، وقد تم  وقواعد علمية

 
من  :مجتمع المدني العاملة في التعليمنظم إدارة التعليم في منظمات ال : المحور األول

بهدف الخروج بخطة ؛ العاملة في التعليم ،فجوات األجهزة اإلدارية بمنظمات المجتمع المدنيتحديد خالل 
وتحديد  ي،اإلجراءات لتحقيق كفاءة األداء اإلدار عمل تنفيذية إلدارة التعليم المجتمعي تتضمن األساليب و 

 .والجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة والتقييم ،مؤشرات هذا األداء
  

يتناول هذا : مجتمع المدني العاملة في التعليمالبنية التحتية لمنظمات ال: المحور الثاني
متها للعملية ءعليم الحالية ومدى مالالمحور معرفة متطلبات منظمات المجتمع المدني العاملة في الت

وبما يتناسب مع  ،التي تتفق مواصفاتها مع المعايير الدولية ،ضافيةومدى الحاجة لألبنية اإلالتعليمية، 
 .البيئة المصرية

خصائص البيئة التربوية والتعليمية لمنظمات المجتمع المدني العاملة : المحور الثالث
الواقع الحالى للبيئة التربوية والتعليمية لمنظمات المجتمع المدني  يتناول هذا المحور: في التعليم

 ،والبرامج األكاديمية وأنماط التعليم ،عملية التعليم والتدريس وأساليب التقويم :من حيث ،العاملة في التعليم
تطلبات ومقارنته بم ،وجودة مخرجات نظام التعليم ،داريينمج إعداد المعلمين والمشرفين واإلوجودة برا
 .المجتمع

 



 المجلس العربي للطفولة والتنمية
 

۱۰ 
 

يتناول هذا : العالقة التي تربط بين هذه المنظمات والمؤسسات األخرى  :المحور الرابع
الموارد  :وهى ،التي لها عالقة بالتعليم المجتمعي بشكل مباشر أو غير مباشر ،المحور كافة العوامل

ة والثقافية في المجتمع، ويتطرق واالتجاهات السكانية واالجتماعي ،البشرية والبنية االقتصادية والتحتية
 .الوضع الحالى لعوامل البيئة الخارجية  ىهذا المحور إلى الوقوف عل

 

: التدخالت االستراتيجية المستقبليةالتقويم والمتابعة لتنفيذ خطة : المحور الخامس

في الخطة وفقًا لمؤشرات األداء المقترحة  ،يتم تقويم االستراتيجية المقترحة في هذه المرحلةحيث 
ومدى تأثره بتنفيذ األهداف  ،قياس فاعلية النظام التعليمىعملية التقويم من خالل  ىالتنفيذية، وتبن
مراقبة تنفيذ الخطوات التنفيذية أداء المؤسسات ومخرجات التعليم، و  قياس فاعلية، و االستراتيجية

 .وفقًا لألهداف المحددة ؛للخطة
 

 العاملة في التعليم مجتمع المدنيمنظمات ال جودةل هاسترشادي معايير
حيث  ،إلى بناء قدراتها على المستوى المهنى والتنظيمي ةاجحبالمجتمع المدني  منظمات مازالت

ن أالممارسات المهنية، كما  فيلضمان التطور  ؛تفتقد إلى استراتيجية التطوير الذاتي والتدريب المستمر
 .ة وثقافية تفتقد المشاركةهذه المنظمات جزء من منظومة اجتماعية وسياسي

 

 ،سنة) ١٤-٦(سنوات و) ٥-٤(طفال في المرحلتين ألللنهوض بتعليم ا المشاركة المجتمعية ولدعم
معايير جودة منظمات المجتمع  بناء تم ،من خالل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المصري

والمدارس  ،طفالاألعة والتقويم لرياض قدرتها على القيام بأعباء توفير الخدمة والمتاب لتقييم ؛المدني
 -ن المشاركة المجتمعيةإ حيث، ضمان جودة التعليم هوممع مف انسجاماً  ،المجتمعية للطفل المصري

عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده لالندماج والمساهمة الفعالة في جهود تحسين تعرف بأنها  والتي
لتميز األنه ال يمكن أن يحقق التعليم ؛ امجتمعيً  وأ ابويً تر ا ليست شعارً  و ،رورةض -التعليم وتطويره

مشاركة ال تكتفي . .إال بمشاركة مجتمعية حقيقية  ،أو الموارد الحكومية ةفى ظل الموارد الحالي ،للجميع
وتشكيل الثقافة المجتمعية  ،الفكر ةولكنها تتعدى ذلك إلى صياغ ،المساهمة بالموارد يأوال تتمثل فقط ف

 .ن أن تسمح بتحقيق التعليم للتميزالتي يمك
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