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 واقع الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية 

 من وهجة نظر قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام يف مدينة ادلواديم

 ش يخة سلطان الرويس أ .

 السعودية العربية اململكة - اخلرج -عبدالعزيز بن سطام مريال   جامعة

 لص: امل -
 قائدات نظر وهجة من التعلميية املرشوعات متويل يف اجملمتعية الرشاكة واقع ادلراسة هذه حبثت

 واذلي ادلراسة جممتع عىل وطبق الوصفي املهنج اس تخدم ادلواديم. مبدينة العام التعلمي مدارس ووكيالت

 أ نواع رئيسني  حمورين عىل بين اس تبيان وزع حيث ووكيةل قائدة (124) وحوايل مدرسة (54) غطى

 .التعلميية املرشوعات متويل يف ةاجملمتعي الرشاكة ومعوقات التعلميية ملرشوعاتا متويل يف اجملمتعية الرشاكة

 مبدارس التعلمي متويل يف اجملمتعية الرشاكة ضعف أ مههن من نتاجئ مجموعة ا ىل ادلراسة توصلت وقد

 توصيات وعةمجم ادلراسة أ وصت كام اذلاتية. املوارد لتمنية السلمي واملايل الاقتصادي التصطيط غيابو  البنات.

 حيوي مكصدر ال وقاف من ويس تفاد ،ادلواديم مبدينة التعلمي قطاع يف اجملمتعية الرشاكة مراكز تفعل مثل

 التعلمي. متويل يف منه الاس تفادة ميكن وهمم

- Abstract: 
This study examined the reality of community partnership in financing 

educational projects according to the point of views of the leaders of general 

education schools in Dawadmi and their assistants. Descriptive method was 

applied to the population of the study، which covered 54 schools and about 124 

leader and assistants. A questionnaire was distributed. It was built on two main 

axes: the types of community partnership in the funding of educational projects 

and constraints of community partnership in financing educational projects. 

The study found some results for example، the weakness of community 

partnership in education funding in girls' schools. And the absence of economic 

and financial planning for the proper development of inner resources. The 

study also recommended a set of recommendations such as doing community 

partnership centers in the education sector in Dawadmi، and taken advantage 

of Awqaf as a vital and important result that can benefit education funding. 

 

 



يل في المجتمعية الشراكة اقعو     شيخة سلطان الرويس. أ                         التعليمية مشروعاتال تمو

 

ية        مجلة الجامع في الدراسات ا بو 2017 مارس      ( 04العدد )  لنفسية والعلوم التر  336 
 

  مقدمة -

 وابعتبار املاضية، القريبة الس نوات يف الفتاا  وحراكا  هامة تطورات التعلمي صناعة تشهد

 وجماالت أ هدافها يثح  من كبري بشلك التعلمي مرشوعات تنوعت فقد معلياهتا حمور الفرد أ ن

 أ نه حيث دوةل؛ أ ي يف الاقتصادية للتمنية ال ساس ية ال معدة احد التعلمي وميثل ،حمتواها تنفيذ

 جنحت نوعي مرشوع البرشي العقلف البرشية؛ للتمنية رئيس ومكون التكنولوجية الثورة أ ساس

ىل لتصل اديناملي كفة يف الفكري نتاجه من والاس تفادة استامثره يف املتقدمة ادلول  يه ما ا 

نسانية قمية ذا كيان الفرد يظل ذكل من وابلرمغ وازدهار. تقدم من الآن عليه  هل وفكرية ا 

غفالها، ميكن ال اليت واس تقالليته طموحاته  مس ئولية التعلميية املؤسسات عاتق عىل يقع أ نه كام ا 

ش باع  هممة علمية منارات عتبارهااب املأ موةل الغاية لتحقق واذلهنية، اجلسدية ،النفس ية حاجاته ا 

 .اجملمتعات وتقدم منو من تعزز يدةفر  برؤى ترشق

حلاقا  قلب يف كبري دور واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ثورة لظهور كن س بق ملا وا 

 التعلمي من جديدة وبيئات أ جواء وفرت حيث وعنارصه وأ دواته التعلمي تقومي ومعايري موازين

 العلمية املادة حمتوى يف نوعية نقةل أ يضا الثورة هذه وأ حدثت قبل. من معهودة تكن مل والتعمل

 أ خرى متطلبات  عليه ترتب مما العمل سوق حاجات بسبب التعلميية وأ ساليبه التعلمي مناجه يف

 اس تخدام يتطلهبا اليت الباهظة للتاكليف ونظرا .النوعي التعلمي عىل املزتايد الطلب يف متثلت

نفاق حتمل واحلكومات ادلول مبقدور يعد مل والتدريب التعلمي يف ثةاحلدي  التكنولوجيا  من علهيا اال 

 عن بعيدا يزال ال التعلمي خصصصة "مففهوم .للصصصصة ادلعوة فظهرت لدلوةل العامة املصادر

 املقصود يكون أ ن من وأ وسع اكرب ليبدو ال نشطة من واسعا جماال يغطي وهو التحديد

 ظهر أ ن ذكل عن نتج وقد التعلميية. للمؤسسات اخلاص لقطاعا امتالك جمرد ابخلصصصة

 جمانيته للتعلمي حتفظ أ ن فهيا روعي أ شاكل ويه ،متنوعة عديدة أ شاكل التعلمي خلصصصة

نفاق يف ادلوةل وتس متر  (.102ص ،2003 ،)املانع خمتلفة" بنظرة ولكن التعلمي عىل اال 

قرار قضية وتعد  التعلمي تواجه اليت القضااي أ مه من التعلمي لمتويل وأ نظمة ترشيعات ا 

 ،البحوث ومطالب الطلبة أ عداد وتزايد مس مترة بصورة التلكفة معدالت ارتفاع بسبب

عادة وأ مهية واملعامل، التحضريات  للمؤسسات التنظميية والبيئة للتعلمي القويم النظام هندسة ا 

 وجتهزيات. طالب ،معلمني ،جهمنا من التعلميي الكيان يف ال ساس ية العنارص لتشمل التعلميية

ىل ابال ضافة  التعلمي تلكفة وارتفاع ،العاملي النظام يف التغريات بسبب دوما متجددة "قضية أ هنا ا 
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 احلكويم المتويل يعد مل ذلكل .(p3Griffin,1993,) هل" املرصودة اخملصصات نس بة يف يؤثر مما

جياد حتدي تواجه ال خرى ادلول شأ ن شأ هنا العربية ادلول أ ن كام للمتويل، مكصدر كيف  ا 

 .للتعلمي احلكويم المتويل عىل الاعامتد من وتقلل اذلاتية املالية مواردها تمني فعاهل اسرتاتيجية

حدى تطمح واليت "،2030 "رؤية  بوضع السعودية العربية اململكة قامت لهذا  أ هدافها ا 

ىل الاسرتاتيجية  واخلاص ال هيل القطاع رشاكة دور رفع خالل من خمتلفة متويلية مصادر توفري ا 

قلميية ال وضاع كضطراب عديدة اعتبارات نتيجة وذكل التعلمي. صناعة يف  أ سعار وارتفاع اال 

ىل دعا مما البرتول. رشاك رضورة ا   عن مس تقةل متنوعة متويل مصادر لتوفري اجملمتع تنظاميت كفة ا 

 .احلكويم ادلمع

صالح مهنا يرىج حيث واجملمتع، دلوةلا بني مشرتكة مسؤولية التعلمي ويعترب  كفة ا 

 أ كده ما وهذا واملس تقبلية. احلارضة لل جيال أ فضل مس تقبل بناء أ جل من التعلميية املرشوعات

حدى يه خصوصا التعلمي يف اجملمتعية الرشاكة أ ن يرى حيث (.48-47ص،هـ1435) الشايع  ا 

سهام خالل من ،جممتع يل   املس تدامة التمنية جعةل دفع يف تساعد اليت ال دوات  املؤسسات ا 

 التعلميية الربامج ال جناح ابلمتويل أ و ابلعمل أ و ابلرأ ي سواء تطوعاا، والاقتصادية الاجامتعية

 والاجامتعية.

سهام اجملمتع اس تعداد تظهر تعاونية معلية يه اجملمتعية فالرشاكة وعليه  والفعال احليوي لال 

ماكانته يسعى اذلي املسمل اجملمتع يف التاكفل مسة وتعزز وتطويره. التعلمي حتسني يف  البرشية اب 

 وضع يتطلب واذلي النوعية جيد تعلمي عىل احلصول أ جل من التعلميية العملية لمتويل واملادية

آليات  واقع تتناول واليت ادلراسة أ مهية يدمع التوجه وهذا التعلميية. للمؤسسات جديدة متويل أ

 التعلمي يف الثانوية املدارس قائدات نظر وهجة من التعلميية ملرشوعاتا متويل يف اجملمتعية الرشاكة

 ادلواديم. مبحافظة العامل

 ادلراسة  مشلكة -

نتاج عىل ادلولية املنافسة تعترب ىل علمية جتربة خالل من يتحول اذلي املعريف اال   منتج ا 

عالء يف يسامه مبتكر نسانية حضارة ا  ىل تاجحت  قومية رضيبة ،ما مبجال معينه ا   طائةل، مبالغ ا 

ىل الانتباه يس تدعي وهذا يديولوجية عىل التقدم فيه يعمتد اذلي الزمن انهتىى قد أ نه ا   س ياس ية ا 

دراك يس توجب فال مر ،معينة فزييقية أ و  املال لرأ س ال مثل الاس تخدام عىل يعمتد التقدم أ ن ا 

آخر نوع من عالقة نشأ ت ذلكل الفكري؛  الاقتصاد حنو يتجه حيث والاقتصاد التعلمي بني أ
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 مورد التعلمي أ ن فكرة عىل يؤسس تعلميي نظام خلق تتطلب واليت العليا املهارات عىل املعمتد

 دوةل. أ ي يف القويم ادلخل ازدهار عليه يبىن اقتصادي

 من يرفع برشي مكورد اعامتده يف ادلول من كثري رؤى حتقيق التعلمي يس تطيع وليك

ىل حيتاج واذلي العمل سوق كفاءة  حيتاج وأ يضا ،مؤسساتهو  عنارصه كفة يف شامل تطوير ا 

ىل نفاق من سزييد مما ومادية برشية طاقات جتنيد عرب التعلميية العملية فاعلية رفع ا   عليه ادلوةل ا 

 دعا مما اقتصادها؛ وازدهار هنوضها يف تسامه مبصرجات علهيا يعود مس تقبيل مكرشوع

ىل تصصصنيامل  واملفكرين والاقتصاديني الس ياس يني آليات بناء بأ مهية املناداة ا   واسرتاتيجيات أ

 خيفف حىت للتعلمي متنوعة متويل مصادر لتوفري مبتكرة وحلول أ ساليب توفر وتطبيقية علمية

 وتكنولوجياا. علمياا  التطور رسعة ظل يف خاصة املرهقة املصاريف من بعض ادلوةل كهل عن

ىل الفتقاده يةال مه  ابلغ مدخال التعلمي متويل أ ن "وحبمك  متويليه مشالكت حتل خمتلفة بدائل ا 

ىل العلمية والبحوث املؤمترات ،ادلراسات من العديد دعوة برمغ  متويليه أ ساليب تطوير ا 

 (.2004 ،)الس يد ، (82ص،1995،مبتكرة")سالمة

 بأ عباهئا القيام عن العامل بدلان من كثري وجعز الطالب أ عداد يف الكبري "للزتايد وذكل

ىل احلاجة ظهور مث ومن كمةل علمييةالت  ىل الوصول يف تساعد علمية دراسة ا   ممكن عائد أ حسن ا 

ىل ابلتايل ويؤدي ،املمكنة التاكليف بأ قل ىل ابالستناد النفقات هذه ترش يد ا   الفنية الوسائل ا 

ىل واحلاجة اخملتلفة  فقاتهن وتسد التعلمي تغذي أ ن ميكن اليت اخملتلفة المتويل مصادر عن البحث ا 

 متويهل، يف فقط ادلوةل عىل التعلمي يعمتد أ ن اخلطأ   ومن (،14-13ص،2003،)فليه وحاجاته"

 من وذكل وتوازنه اس متراريته عىل للحفاظ هل المتويل مصادر زايدة عىل العمل ال مر يطلب بل

 .مثالا  اجملمتعية الرشاكة كتفعيل حلول مجموعة طرح خالل

ماك مدى يف ادلراسة مشلكة وتظهر  املرشوعات متويل يف اجملمتعية الرشاكة تفعيل نيةا 

 تقوم اليت لل دوار والتاكمل التاكفؤ ،التعاون أ ساس عىل يقوم تمنوايا  "توهجاا  ابعتبارها التعلميية

سهام واقع أ ن (2004،)العتييب دراسة ذكرت فقد (؛30ص،2009،)معاوي هبا"  القطاع ا 

 العام التعلمي مس ئويل نظر وهجة من السعودية العربية اململكة يف العام التعلمي متويل يف اخلاص

 برضورة (9200،)الكبييس دراسة اندت كام مجمهل، يف ضعيف اخلاص القطاع ومس ئويل

 خاصة. اجلامعي والتعلمي عامة التعلمي تاكليف حتمل يف وال فراد اخلاص القطاع مسامهة
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 ،كبرية وفوائد مزااي من عاونالت حيققه ما برمغ أ نه هـ(1423،احملرج ( دراسة أ كدت كام

ن  أ و حمدود يزال ال احمليل واجملمتع املدرسة بني السعودية العربية اململكة يف التعاون مس توى فا 

 "رؤية مصمت مس بوقة غري شديدة تيارات يواجه العام التعلمي نول   .ضيقة نطاقات يف

ىل تدعو اسرتاتيجية أ هداف وفق "،2030  املرشوعات متويل يف متعيةاجمل  الرشاكة تفعيل أ مهية ا 

 قويم هدف ابعتبارها التمنية جعةل دلفع احلكومية املدارس أ داء كفاءة رفع أ جل من التعلميية

  منشود.

 ادلراسة  أ س ئةل -

ىل احلالية ادلراسة ستسعى  واقع ما التايل الرئيس السؤال من ال س ئةل عن اال جابة ا 

 التعلمي مدارس ووكيالت قائدات نظر وهجة من يةالتعلمي  املرشوعات متويل يف اجملمتعية الرشاكة

 ادلواديم؟ مبحافظة العام

 ووكيالت قائدات نظر وهجة من التعلميية املرشوعات متويل يف اجملمتعية الرشاكة أ نواع ما -1

 ادلواديم؟ مبحافظة العام التعلمي مدارس

 قائدات نظر وهجة من ةاجملمتعي الرشاكة خالل من التعلميية املرشوعات متويل معوقات ما -2

 ادلواديم؟ مبحافظة العام التعلمي مدارس ووكيالت

 ادلراسة  أ هداف -

التعرف عىل انواع الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظر قائدات  -1

 ووكيالت مدارس التعلمي العام مبحافظة ادلواديم.

علميية من خالل الرشاكة اجملمتعية من وهجة نظر التعرف عىل معوقات متويل املرشوعات الت  -2

 قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام.

 ادلراسة  أ مهية -

 ال مهية النظرية  -أ  

 قةل البحوث اليت تناولت واقع الرشاكة اجملمتعية يف متويل التعلمي. -1

اكت جممتعية توحض مدى اس تعداد مدارس التعلمي العام للبنات مبحافظة ادلواديم لبناء رش  -2

 فاعةل.

ىل توافق بني املدارس والرشاكة اجملمتعية يدمع مزيانيات املدارس ويقوي من النتاجئ  -3 التوصل ا 

 الاجامتعية والتعلميية.
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 نرش مفهوم ثقافة الرشاكة اجملمتعية داخل مدارس التعلمي العام للبنات مبحافظة ادلواديم. -4

 ال مهية العملية  -ب

متويل مبتكرة للمرشوعات التعلميية من خالل الرشاكة اجملمتعية اس تجابة لرؤية توفري مصادر  -1

 .2030اململكة 

ىل واقع معيل يؤهل املدارس لعمل رشاكت جممتعية  -2 ىل أ حاكم ومبادئ ترتمج ا  اسرتشاد ا 

 متويلية فاعةل.

 ادلراسة  مصطلحات -

  الرشاكة اجملمتعية -1

 ،مشرتك بعمل للقيام أ كرث أ و اثنني بني عقد بأ هنا  (37-36ص،2005) سلمي يعرفها

 فعال اتصال خالل من مشلكة أ ي هجةموا يف وال هلية واخلاصة احلكومية اجلهود تضافر مبعىن

ىل هيدف عداد يف التنس يق خالل من اتفاق ا   وال نشطة. واملرشوعات الربامج ومتابعة تنفيذ ،ا 

جرائيا  الباحثة وتعرفها لزايم عقد بأ هنا ا   واملساواة التاكمل ،الشفافية قوامه نفعي ا 

 موارد توفر مادية ملنفعة التصطيط ل جل وال هلية اخلاصة ،التعلميية املؤسسات فيه تتشارك

 .التعلميية املرشوعات لمتويل مالية

 وأ نشطة مرشوعات دلمع تقدم اليت والنقدية العينية ال سهامات ابأ هن العتييب يعرفه :المتويل -2

 السعودية العربية اململكة يف والرشكت املؤسسات قبل من والتعلمي بيةالرت  وزارة وبرامج

 (.29ص،ه1425)

جرائيا الباحثة عرفته  متويل املرشوعات التعلميية -3 دارية وظيفة بأ نه  ا   عىل للحصول ختطط ا 

 واملباين الطالب ،املعمل ،ابملهنج صةل لها اليت التعلميية املرشوعات تدمع وعينية مادية موارد

 املدرس ية.

 النظري  اجلانب -

 التعلمي  يف اجملمتعية الرشاكة أ وال 

 اجملمتعية   الرشاكة مفهوم 1-1

 بشلك صياغهتا حتاول ل هنا وذكل اجملمتعية للرشاكة مفهوم وضع يف ال دبيات اختلفت

 ومتاكمل. متنامغ نسق يف به عالقهتا تعكس صورة بأ فضل واخلروج التعلمي طبيعة مع يتناسب

  ويقال فيه، أ دخهل أ مر يف أ رشكه "الوجزي املعجم يف جاء فقد اللغة يف الرشاكة ملفهوم لنس بةواب
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 عقد والرشكة اشرتك، يعين وتشارك رشيكه، كن وشاركه ملكه، يف رشياكا  هل جعل ابهلل أ رشك

 .(342 -341،ص1994 العربية، اللغة مجمع( مشرتك" بعمل للقيام أ كرث أ و اثنني بني

ىل Webster وسقام وأ شار  وجود عن يعرب ما مهنا متعددة، معاين للرشاكة أ ن ا 

 اجامتعي تعاقد شلك يف البعض بعضهم مع ارتبطوا أ كرث أ و خشصني بني رشعية او قانونية عالقة

آخر معىن ويف والتجارة، ال عامل جمال يف مبادئ وفق  تش به اليت العالقات تتضمن الرشاكة أ ن أ

 واملسؤوليات احلقوق فيه يتحدد بشلك الرشكء بني التعاون يف خدمةواملس ت القانونية العالقات

 .(p859 ,Webster,1988) البعض بعضهم عىل

 وبني التعلمي مؤسسات بني ال دوار لتوزيع جديدة رؤية " الرشاكة بأ ن سامل يرى بيامن

 (.85ص، 8200)سامل، "اخلاص والقطاع احلكومية غري املنظامت وبني بيهنام أ و اجملمتع، أ فراد

  احمليل اجملمتع وبني املدرسة بني الرشاكة أ هداف 2-1

ن  وس يةل يه بل عنده؛ نقف هدفاا  ليست احمليل اجملمتع وبني املدرسة بني الرشاكة ا 

 خشصيات وتكوين أ هدافها، لتحقيق املدرسة مساعدة  أ مهها من ال هداف، من مجموعة لتحقيق

 للرشاكة تفصيلية أ هداف وهناك والبدنية. لعقليةوا النفس ية اجلوانب مجيع من السوية الطالب

لهيا أ شار  :أ مهها من (،2007) العجمي ا 

 .التعلمي لتجويد الالزمة واملادية املالية املوارد توفري -1

جياد يكفل مبا التعلميي، املنتج جودة حتسني -2  وحقوقهم بواجباهتم وعي دلهيم صاحلني مواطنني ا 

 .جممتعهم حنو

 ادلاخلية الكفاايت دمع يف يسهم مبا احمليل اجملمتع وبني املدرسة بني واخلربات رال فاك تبادل -3

 .واجملمتع املدرسة من للك والتمنية التطور حتقيق ويضمن للتعلمي، واخلارجية

 .املشاركة ال طراف بني التعاون روح تعميق -4

تباع عن الناجتة التعلمي مهنا يعاين اليت السلبيات تقليل -5 دارته؛ يف املركزية أ سلوب ا   واليت ا 

دارة حتول يصاحهبا ىل املدرس ية اال   للتنفيذ. أ داة جمرد ا 

دارة مسؤولية أ ن الباحثة وترى جراءات اخلطط وضع يف اكرب املدرسة ا   املناس بة واال 

 فئاته جبميع احمليل اجملمتع دور من ذكل يف مس تفيدة اسرتاتيجية تربوية أ هداف حتقيق اجل من

  لتعلمي.ا مسرية دمع يف
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 ص ،هـ1436 ،)النوح والتعلمي الرتبية وزارة أ نظمة يف اجملمتعية للرشاكة الرئيسة املعامل 3-1

249-251): 

 ال نظمة تغريت املاضية العقود يف السعودية العربية اململكة شهدهتا اليت التطورات مع

دارة دور تغري وابلتايل واللواحئ،  دور كن فقد احمليل، اجملمتع مع الرشاكة بتفعيل املتعلق املدرسة ا 

دارة  ال مريية املدارس نظام ذكل عىل ن: كام ال مور، أ ولياء مساعدة بطلب حمدوداا  املدرسة ا 

صالح عىل ال مور أ ولياء مساعدة يطلب أ ن للمدير ( 130) رمق املادة يف هـ1357 عام  حال ا 

 تطور مث (،97،ص 2003 لتعلمي،وا الرتبية )وزارة اال ماكن قدر عىل وال خالقية العلمية أ بناهئم

دارة دور ىل املدرسة ا   ادلاخيل النظام ذكل عىل ن: كام واملعلمني، الآابء جملس تكوين ا 

 ابجملمتع، املدرسة عالقة عن كمالا  ابابا  وأ فرد هـ،1384  عام صدر اذلي الابتدائية؛ للمدرسة

 أ ولياء وبني بيهنم مث أ وال، سةاملدر  أ فراد بني التعاون يسود هأ ن وجوب : فيه ورد ما أ برز ومن

 .واملعلمني الآابء جملس وتكوين وال هايل، الطالب أ مور

دارة دور يتغري ومل  مدارس لتنظمي ادلاخلية الالحئة صدرت عندما كثرياا  املدرسة ا 

ىل وال ربعني الثامنة املادة يف أ شارت اليت هـ؛1390 عام والثانوية املتوسطة املرحلتني  تكوين ا 

 تعاون عىل فيه أ كدت البيت وبني املدرسة بني للتعاون الثامن الفصل وأ فردت ابء،للآ  جملس

دارة  وأ ن وتوجهيهم، أ والدمه سري حسن خي: فامي للتفامه الطالب؛ أ مور وأ ولياء املدرسة ا 

 ،2003املعارف، وزارة( واملدرسة البيت بني العالقة روابط وتقوية لتحقيق املدرسة تسعى

 .(79ص

دارة دور تغري هـ،1420 العام التعلمي ملدارس التنظميية قواعدال صدور وبعد  ا 

 حددت فقد احمليل، اجملمتع مع ابلرشاكة يتعلق فامي خاصة أ كرب؛ بشلك هماهما واتضحت املدرسة،

 واجملمتع املدرسة بني الرئيس الرابط يعد اذلي- املدرسة جملس تشكيل كيفية التنظميية القواعد

 واملشاركة للطالب، التحصييل املس توى مناقشة اجمللس هذا همام مفن ه،وهمام وأ هدافه -احمليل

قامة يف  ال اثث، من املدرسة احتياجات ودراسة املدرسة، لطالب املناس بة النشاط برامج ا 

 الصةل ذات الرتبوية وال مور التعلميية املوضوعات دراسة وواملرافق، والوسائل والتجهزيات،

 املقررة، والكتب ادلراس ية، واخلطط ابملناجه يتعلق ما ذكل ويشمل ابملدرسة، املنوطة ابملهام

 هـ(. 1420 والتعلمي، الرتبية وزارة ) اجملمتع يف املدرسة ودور النشاط، وبرامج
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ال  جاءت حىت املدرسة جملس دور لتفعيل بصالحيات تقرتن مل املهام هذه أ ن ا 

 جمللس الصالحيات بعض عىل رصاحة نصت اليت هـ1432 عام املدارس مديري صالحيات

 الرحالت برامج واعامتد املدرسة، يف واللجان اجملالس تشكيل اعامتد  أ برزها من املدرسة،

 خارج املدرسة يف حمدد نشاط تنفيذ اعامتد درايس، يوم عن تزيد ال اليت الطالبية والزايرات

 مؤسسات مع االتفاق نقهل، املراد املعمل حتديد أ ايم، ثالثة عن يزيد ال مبا املدريس ادلوام وقت

 برامج لرعاية اخلاص القطاع مع االتفاق ابملدرسة، تدريبية برامج لتنفيذ املعمتدة ال هلية التدريب

 .هـ( 1432 والتعلمي، الرتبية )وزارة املدرسة

 حتسني يف احمليل اجملمتع وبني املدرسة بني الرشاكة بأ مهية والتعلمي الرتبية وزارة ولقناعة

 بني الرشاكة تعزيز رضورة حول العاملي التوجه مع التالؤم ميكن حىتو  املدريس، عملال وتطوير

 واذلي العام، التعلمي ملدارس التنظميي ادلليل مؤخراا  الوزارة أ صدرت احمليل؛ وجممتعها املدارس

 :كلتايل هماهما تكون املدارس، مجيع يف اجملمتعية الرشاكة جلنة تشكيل أ مهية عىل رصاحة ن:

جياد واجملمتع، املدرسة بني العالقة توثيق -1  همام لتحقيق املشرتك؛ والتعاون التاكمل فرص وا 

  .جوانهبا مبصتلف املدرسة

 احلكومية واجلهات املدرسة بني والتاكمل التعاون بتعزيز املتعلقة واملرشوعات الربامج تطوير -2

 التعلميي ومس تقبلهم حارضمه يف ابخلري والطالب اجملمتع عىل يعود مبا الصةل ذات احمللية وال هلية

  .واملهين

  .حلها يف املسامهة عىل والعمل ابملدرسة، احمليط احمليل اجملمتع ومشالك احتياجات دراسة -3

 .اجملمتعية واملشاركة التطوعي العمل ممارسة عىل ل مور ا وأ ولياء والطالب املعلمني تدريب -4

 التعلاميت مضن التطوعي العمل تشجيع يف تسهم ثقافية ولقاءات تربوية وبرامج ندوات عقد -5

 .املعمتدة

 .احمليل اجملمتع خلدمة اجملمتعية واملسؤولية التطوعي العمل تشجيع -6

عداد -7 ىل ورفعها تنفيذها، مت اليت اجملمتعية الرشاكة وأ نشطة برامج عن دورية تقارير ا  دارة ا   ا 

 التعلمي، لتطوير عبدالعزيز بن عبدهللا املكل )مرشوع والتعلمي. الرتبية مكتب /والتعلمي الرتبية

 (.39ص ،هـ1434

 تنادي السعودية العربية اململكة يف العلمية وال حباث ادلراسات بدأ ت املنطلق هذا ومن

جياد آليات ،لواحئ هيئة عىل تصاغ واحضة وقوانني أ نظمة اب   ثقافة نرش يف تساعد ومعليات أ
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 واجملمتع املدارس بني املتبادل املس ئول فالوعي اخلاريج. واحمليط املدارس بني اجملمتعية الرشاكة

جناح يف رئيس عامل احمليل  دورها. فاعلية ا 

 العام  التعلمي متويل -اثنياا 

 التعلمي  متويل مفهوم -1-2

 نظرا التعلميي؛ القطاع يف ادلول تواجه اليت القضااي أ مه من التعلمي متويل قضية تعد

 وما التعلميي، القطاع يف املقيدين أ عداد وارتفاع التعلميية، اخلدمات عىل عيالاجامت الطلب لزتايد

نفاق تزايد من ذكل صاحب  ادلخل من املقتطعة النس بة أ صبحت حبيث كبري بشلك التعلميي اال 

 عام بشلك التعلمي بمتويل ويقصد هبا. يس هتان ال نس بة تشلك التعلمي عىل املنرصفة الوطين

نفاق" حدى ويعد ومراحل، أ بعاد ذات مركبة معلية وهو هجد، داماس تخ أ و مال ا   الوظائف ا 

 اليت أ غراضها لتحقيق الالزمة  ابل موال املؤسسة بزتويد املرتبطة ال عامل جبميع ختت: اليت

  .(1419)العودة، "افهي ال موال هذه وحبركة أ هجلها من قامت

  العام التعلمي متويل وبدائل مصادر -2-2

ىل (49-27ص،2004)العتييب، أ شار نفاق مصادر أ ن ا   ييل  فامي تمتثل التعلمي عىل اال 

 قبل من واسع ابهامتم السعودية العربية اململكة يف التعلمي قطاع حيظى احلكويم  المتويل -

 يف ممثةل احلكومة وتسعى للتعلمي، س نوية مزيانية من ادلوةل ترصده فامي وجيل واحض وهذا ادلوةل،

 املناطق كفة يف التعلميية اخلدمات توفري يف الالزتام حتقيق حنو التعلمي عىل املرشفة اجلهات

 اخلدمات هذه بتوفري تفي اليت الس نوية املزيانيات ختصي: خالل من وذكل والهجر واحملافظات

مياانا  دراكها من انطالقا مسؤولياهتا علهيا حتمته واجب هذا بأ ن مهنا ا   البرشي. العنرص ل مهية ا 

 متنوعة مشاركت السعودية العربية اململكة يف التعلميي القطاع يشهد احلكويم  غري المتويل -

 أ نشطة يف اخلاص القطاع مشاركت ل برز رصد ييل وفامي اخملتلفة، مبؤسساته اخلاص للقطاع

 العام  التعلمي

نشاء يف ال عامل ورجال اخلاص القطاع يشارك التعلميية  اخلدمات تقدمي •  اخلاصة املدارس ا 

 هذه وتدمع التوجه هذا ادلوةل وتشجع العام، التعلمي من اخملتلفة مراحهل يف التعلمي توفر اليت

رشاف كتب من وعينية مالية خمتلفة مبعوانت املدارس  فين. وا 

دارة يف اخلاص القطاع مشاركة لتوس يع اململكة سعت اخلصصصة  •  اخلدمات واستامثر ا 

 التالية  التعلميية
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نشاء دارهتا علمييةالت  املباين ا   املدريس، النقل التعلميية، الكتب طباعة صيانهتا، وا 

 وتشغيلها. املدارس مرافق تأ جري الطاليب، اال ساكن

 من ابلتعلمي املعنية اجلهات مشاريع متويل عىل اخلاص القطاع ادلوةل جشعت املدارس  بناء •

قامة عىل اخلاص القطاع مع قابالتفا والتعلمي الرتبية لوزارة يسمح ال جل، طويةل العقود خالل  ا 

 اليت التجارب ومن ابلمتليك، تنهتىي لعقود ووفقا واملواصفات الرشوط حسب املدرس ية املباين

 مدارس بناء يف السعودية ارامكو رشكة مسامهة املدارس بناء متويل يف اخلاص للقطاع تنسب

 الرشقية. املنطقة يف

 التعلميية مرافقها ابستامثر التعلميية للجهات السامح كلبذ ويقصد التعلميية  املرافق يف الاستامثر •

 املدرس ية واملباين ال رايض من جزء ابستامثر الوطين والاقتصاد املالية وزارة مع التنس يق بعد

نشاء مثل الرئيسة الشوارع عىل الواقعة عالنية لوحات وضع أ و جتارية حمالت ا   وفق وذكل ا 

جراءات  املباين صيانة بند لتعزيز ريعها وختصي: املتبعة، طالتصطي ومعايري النظامية اال 

 من أ جزاء من خمتلفة مواقع تأ جري ذكل عىل ال مثةل ومن التعلميية، اجلهات مزيانيات يف املدرس ية

 اجلوال ل براج مواقع الس تخداهما السعودية االتصاالت لرشكة والتعلمي الرتبية وزارة مباين

 وقد مت التعلميية، املشاريع بعض لتنفيذ املواطنني بعض قبل من ذاتية مبادرات ويه التربعات  -

 رجال بعض نفقة عىل الفكرية للرتبية ومعهد تعلميي ومجمع مدرسة عرشة أ ربع من أ كرث تنفيذ

ضافة واملواطنني، ال عامل ىل ا   معينة. مالية مببالغ واملؤسسات ال عامل ورجال ال فراد بعض تربع ا 

 املؤسسات تقوم للطالب  التشجيعية اجلوائز وتقدمي والتعلمي يةالرتب  وزارة أ نشطة رعاية •

 هجازها داخل والتعلمي الرتبية وزارة تقميها اليت ال نشطة بعض برعاية ال عامل ورجال اخلاصة

دارات يف أ و الرئيس  بتقدمي كذكل اخلاص القطاع من الراعية اجلهات وتقوم اخملتلفة، التعلمي ا 

 هذه يف املتفوقني أ و املمتزيين للطلبة املعدة اجلوائز حتمل خالل نم أ و حمددة، نقدية مبالغ

 الشصصيات بعض يرعاها اليت العلمي التفوق جوائز للطلبة التشجيعية الربامج ومن ال نشطة،

 اململكة. يف املناطق أ مراء مثل العامة

 والتعلمي الرتبية رةوزا يف املاضية الس نوات يف واحضاا  اهامتماا  الرتبوي التدريب شهد التدريب  •

دارة أ نشئت حيث ضافة والابتعاث، الرتبوي للتدريب العامة اال  ىل ا   التدريب مراكز افتتاح ا 

دارات مجيع يف للمعلمني ىل الوزارة سعت وقد التعلمي، ا   اخلاص القطاع مع للتعاون قنوات فتح ا 
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 الربامج من فادةوالاس ت العالية اال ماكانت من الاس تفادة هبدف الرتبوي التدريب جمال يف

 وظيفية. أ و مالية الزتامات أ ية الوزارة عىل يرتتب عىل أ ال دلهيم املوجودة التدريبية

ىل هيدف مرشوع وهو التعاوين  املدريس النقل •  وبوسائل للطالب املدريس النقل توفري ا 

 متصصصة. رشكة ومن مرحية نقل

س نا املرشوع هذا خالل من يمت حيث املدرس ية  التغذية • ىل املدرس ية التغذية دا   رشكت ا 

 الغذاء تقدمي ضامن املرشوع هذا من وهيدف التقليدية املدرس ية املقاصف من بدال متصصصة

رشاف خالل من وذكل للطالب املناسب الصحي  هذه تقدم اليت الرشكت عىل املبارش اال 

 اخلدمة.

 للرشكت والتعلمي بيةالرت  وزارة أ اتحت الرتبوية  والنرشات واجملالت الرتبوي اال عالن •

 املناس بات يف أ و املدارس داخل الوطنية واملؤسسات للرشكت اال عالن فرصة واملؤسسات

ضافة اخملتلفة، الرتبوية ىل ا  ماكنية ا   الوزارة. تصدرها اليت اخملتلفة الرتبوية النرشات طباعة ا 

قرارها مت اليت الربامج أ حد املدريس  الصندوق •  من للمدارس ذلاتيةا املوارد تعزيز هبدف ا 

 موارد حتصيل ويمت متطلباهتا، عىل للرصف املدرس ية اال دارة من قريبة مالية مصادر توفري أ جل

 اعوالقط ال مور أ ولياء مشاركة ومن التعلميية، اال دارة قبل من املالية اخملصصات من الصندوق

ضافة اخلاص، ىل ا   اال عالانت. أ و املواقع تأ جري مثل الاستامثرية املرشوعات عائدات ا 

دخال • آيل احلاسب تقنية ا  ىل والتعلمي الرتبية وزارة سعت واملعلومات  ال  من العديد جتهزي ا 

ما وذكل الآيل للحاسب الالزمة ال ساس ية والبنية واملعدات ابل هجزة املدارس  خالل من ا 

 بعض خالل من أ و للتعلمي الس نوية املزيانيات يف التقنية لهذه املبارشة املالية اتالاعامتد

 أ ية التعلمي مزيانية تتحمل أ ن دون الآيل احلاسب تقنية ال دخال الوزارة اعمتدهتا اليت املبادرات

 مالية. أ عباء

 التعلمي  متويل عىل املؤثرة واملالع -3-2

نفاق شلك عىل املؤثرة العوامل من العديد يوجد  العوامل هذه بعض وجحمه، التعلميي اال 

 تؤثر واليت به احمليطة اخلارجية للعوامل نتيجة وبعضها نفسه، التعلميي النظام من انبعة داخلية

 ييل  كام العوامل هذه تقس مي وميكن فيه،
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 التعلميية  ابملؤسسات مرتبطة ليةداخ  عوامل - 1

 وال ساليب فهيا املتبعة والس ياسات التعلميية ابملؤسسات مرتبطة عوامل ويه

 ينعكس مما وخرباهتم املعلمني تأ هيل مثل  بعض، مع بعضها املدخالت تفاعل وطرق املس تخدمة

ذا خصوصاا  ومرتباهتم أ جورمه عىل لزامية ابملؤهالت ال جور ارتبطت ا   المكي والتوسع التعلمي وا 

 التعلمي جبودة الاهامتم كذكل لتعلمي.ا عىل الاجامتعي والطلب املعلمون، حيملها اليت ملواهجة

 يف الطالب أ عداد وضبط احلجم اقتصادايت عىل الرتكزي خالل من ادلاخلية كفايته يف والتحمك

ىل أ دى مما الفصل ىل احلاجة ا   هذه عن الناجتة الفصول زايدة ملواهجة املعلمني أ عداد زايدة ا 

ىل أ دى وهذا الس ياسات،  التدريبية الربامج أ و الرواتب يف ءسوا التعلميية النفقات زايدة ا 

 (.1421)عابدين، اخلدمة وأ ثناء اخلدمة قبل املعلمني لتأ هيل الالزمة

دخال أ يضاا  العوامل ومن  من التعلمي يف التكنولوجية وال ساليب احلديثة التقنيات ا 

 هتمهمارا وتطوير الطالب تفاعل زايدة أ جل من حديثة ومعدات وأ هجزة وخمتربات تعلميية وسائل

ضافة والعملية، العلمية ىل ا  دخال يف احلايل التوسع ا   كذكل الانرتنت. وخدمات الآيل احلاسب ا 

ا التعلميية البيئة بتطوير الاهامتم نفاق وزايدة البنية وخصوصا  ابل نشطة والاهامتم علهيا، اال 

نفاق ختص: لها مزيانيات رصد من ذكل يتطلب وما الالصفية  تكن سواء متطلباهتا عىل ال 

 (.1416 )املنيع، الطالبية الرحالت مثل خارهجا أ و املدارس داخل أ نشطة هذه

 التعلميي الهدر مس توى ارتفاع التعلميية احلركة عىل سلبا تؤثر اليت ادلاخلية العوامل ومن

عادة الطالب رسوب يف املمتثل  هدرا يشلك واذلي املدرسة، من والرتسب الصفوف وا 

اتحة وعدم هل املقرر من أ كرث ادلراس ية املرحةل يف الطالب مكوث حيث من واحضا اقتصاداي  ا 

ىل يؤدي مما اجلدد للطالب الفرصة  الوحدة لكفة عىل يؤثر وابلتايل الطالب أ عداد زايدة ا 

ىل ابال ضافة التعلميية،  وضعف املتاحة للموارد ال مثل الاس تخدام وعدم التعلميية اال دارة ضعف ا 

 التعلميية، ال هداف حيقق وبشلك التعلميية العملية نارصع  عىل املوارد هذه توزيع جودة

دارية الكفاءات بتطوير والاهامتم  (.1416)اخلنزيي، اال 

 ابجملمتع  مرتبطة خارجية عوامل -2

 مراحهل ويف بنيته ويف فيه تؤثر واليت التعلميي ابلنظام احمليطة اخلارجية العوامل ويه

 يأ يت  ما أ مهها ومن وس ياساته،
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 املواليد زايدة عن الناجت النامية ادلول يف وخصوصا العامل خمتلف يف للساكن الطبيعي المنو *

 )عابدين، التعلميية النفقات تزايد يف املؤثرة العوامل أ مه من للمجمتع الصحي املس توى وارتفاع

1421.) 

قلميي أ و احمليل املس توى عىل سواء اجملمتعات تشهدها اليت الاقتصادية التغريات *  ادلويل أ و اال 

 يف تقلبات من يصاحبه وما لدلوةل القويم الناجت ومس توى النفط، أ سعار اخنفاض أ و ارتفاع مثل

ىل تؤدي قد واليت وال سعار الوطنية العمةل نفاق مس توى عىل التأ ثري ا   عىل العام احلكويم اال 

 (.1416 )املنيع، لتعلمي ومهنا العامة اخلدمات

 لسابقة ا ادلراسات -اثلثاا 

 ادلراسة موضوع تناولت علمية دراسة جتد ومل السابق ال دب مبراجعة الباحثة قامت

منا مبارش؛ بشلك  قسمت كام ادلراسة. هذه مبوضوع عالقة لها اليت الرسائل من عدد وجد وا 

ىل دراس هتا حموري حسب عىل ادلراسات  بشلك اجملمتعية الرشاكة موضوع تناولت )دراسات ا 

 ييل  ما ادلراسات هذه ومن خاص( بشلك التعلمي متويل موضوع تناولت ودراسات عام

  اجملمتعية الرشاكة دراسات -أ  

 السعودية اجلامعات بني اجملمتعية الرشاكة" بعنوان هـ( 1435) الشايع يوسف عزام دراسة -

 ".مقرتح تصور مع اجملمتع ومؤسسات

ىل ادلارسة هدفت  السعودية اجلامعات بني اجملمتعية الرشاكة لتفعيل مقرتح تصور تقدمي ا 

ىل توصلت كام .الوصفي املهنج الباحث اس تخدمو  اجملمتع. ومؤسسات  أ كرب أ ن مهنا نتاجئ عدة ا 

 السعودية اجلامعات اهامتم فيه تمتثل اجملمتع ومؤسسات السعودية اجلامعات بني التعاون درجات

نو  اال سالمية. القمي تمني اليت والاجامتعية التدريبية الربامج بتقدمي  بني التعاون درجات كربأ   ا 

 احلكويم القطاعني السعودية اجلامعات تزويد يف تمتثل اجملمتع ومؤسسات السعودية اجلامعات

 وتطورها. املهن تغري وطبيعة يتناسب تدريباا  املدربة العامةل القوى من حباجاهتام وال هيل

 ال نظمة تفعيل وأ مهية دقيق. بشلك اجملمتعية الرشاكة مفهوم حتديد عىل العمل بأ مهية ووصت

جراءات  ومؤسسات السعودية اجلامعات بني اجملمتعية الرشاكة معلية تسهل اليت اال دارية واال 

 .اجملمتع
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 اجملمتعية الرشاكة تفعيل يف املدرسة دور" بعنوان هـ( 1433) اجلعيدي محمد ش يخة دراسة -

 ".احمليل واجملمتع للبنات الثانوية املدارس بني

ىل ادلارسة هدفت  تفعيل يف تتبعها اليت والآليات املدرس ية اال دارة دور عىل التعرف ا 

 دون حتول اليت املعوقات أ مه عن الكشفو  .احمليل واجملمتع الثانوية املدرسة بني اجملمتعية الرشاكة

دارة قيام  .احمليل واجملمتع الثانوية املدرسة بني اجملمتعية الرشاكة تفعيل يف بدورها املدرس ية اال 

ىل وتوصلت الوصفي. املهنج الباحثة تخدمتاس    تتبعها اليت الآليات يف واحض ضعف هناك أ ن ا 

اتحة وصت كام اجملمتعية. الرشاكة تفعيل يف املدرس ية اال دارة  ملديرة الاكفية الصالحيات اب 

 احمليل. اجملمتع مع التعاون لتطوير املدرسة

 الرشكت بناء ل طر حاةل راسة"د بعنوان ( eugoH, 2012) هوج دراسة أ جنبية دراسة -

 .واجملمتع" املدرسة بني

ىل ادلراسة فتهد         لبناء احمليل واجملمتع املدرسة بني املشاركة متطلبات عىل التعرف ا 

 اجملمتع وأ عضاء هل املعاونة والهيئة املدريس القائد دور عىل والتعرف الطرفني، ختدم انحجة عالقة

ىل الباحث توصل .واجملمتع ةاملدرس بني العالقات بناء يف  تكون للمدرسة حتتية بنية بناء أ مهية ا 

 العالقة تقوية عىل العمل برضورة الباحث وأ وىص .واجملمتع املدرسة بني العالقة لتقوية أ ساسا

 التعامل همارات عىل ابملدرسة والعاملني املديرين تدريب طريق عن احمليط واجملمتع املدرسة بني

 وحتسني املدرسة قضااي يف ابالندماج احمليل اجملمتع مؤسسات تشجيع ورضورة ،احمليل اجملمتع مع

 .التعمل خمرجات

 التعلمي  متويل دراسات -ب

 اجلامعات يف التعلمي لمتويل مقرتحه "بدائل بعنوان ( 2015) احلريب محمد بن محمد دراسة -

 ".أ منوذجاا  سعود املكل "جامعة السعودية العربية ابململكة احلكومية

ىل هدفت  .السعودية العربية اململكة احلكومية اجلامعات متويل مصادر عىل التعرف ا 

 حنو عىل سعود املكل جامعة السعودية احلكومية اجلامعات يف التعلمي لمتويل بدائل واقرتاح

 احلكومية اجلامعات متويل مصادر أ ن نتاجئها من وكن .التحلييل الوصفي املهنج اس تخدم خاص.

ىل وتوصلت عام. بشلك متشاهبة يه السعودية دارية مالية صالحيات اجلامعة منح أ مهية ا   وا 

جراءات الارتباط دون مبارشة بصورة مواردها الستامثر كفية  املعقدة. الرمسية ابال 
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سهام بعنوان (،2004) العتييب عباس بن فهد دراسة -  العام التعلمي متويل يف اخلاص القطاع "ا 

 ".عوديةالس العربية ابململكة

ىل ادلراسة هدفت سهام مدى عىل التعرف ا   العام التعلمي متويل يف اخلاص القطاع ا 

ىل وتوصلت الوصفي. املس يحي املهنج الباحث اس تخدم السعودية. العربية ابململكة  نتيجة ا 

سهام واقع أ ن مفادها  العام التعلمي مس ئويل نظر وهجة من العام التعلمي متويل يف اخلاص القطاع ا 

 اال دارية واال جراءات ال نظمة تطوير مقرتحاهتا ومن مجمةل. يف ضعيف اخلاص القطاع ئويلومس  

 التعلمي. قطاع يف واملالية

 متويل عىل للحصول العامة الثانوية املدارس "منوذج بعنوان (،kralC, 2002) الكرك دراسة -

 ."اخلاص القطاع من

ىل هدفت  التربع اجتاه يف اخلاص القطاع عدف يف تسهم اليت ال س باب أ مه عىل الوقوف ا 

ىل وتوصلت .الوصفي املهنج الباحثة اس تخدمت أ مرياك. يف العامة للمدارس  أ مهها نتاجئ عدة ا 

عداد  قدمت كام .اخلاص القطاع منظامت دمع عن للبحث الثانوية للمدارس منوذج يقدم دليل ا 

 ال مد. طويةل مدرس ية وخطة واحضة هممة للمدارس يكون نك   توصيات

 السابقة ادلراسات عىل التعقيب -

 السابقة  لدلراسات العامة اخلصائ: -

 مقرتح تصور تقدمي بني ما العامة السابقة ادلراسات أ هداف تفاوتت ال هداف  حيث من -

 هـ(،1435) الشائع يوسف عزام دراسة يف كام اجملمتع ومؤسسات اجلامعات بني اجملمتعية للرشكة

 اجلعيدي محمد ش يخة دراسة يف كام املشاركة، تفعيل يف لمييةالتع  املؤسسات دور وحتديد

 .(2012eugoH,) هوج دراسة يف كام ادلور ذكل تفعيل ومتطلبات هـ(،1433)

 التعلمي، لمتويل بدائل تقدمي بني ما ادلراسات أ هداف تباينت التعلمي، متويل جمال ويف

 عباس فهد دراسة يف كام المتويل، يف اخلاص القطاع ودور (،2015) احلريب محمد دراسة يف كام

عداد (،2004) العتييب  المتويل بدائل عن البحث عىل ملساعدهتا التعلمي ملؤسسات دليل وا 

 التعلميية. املرشوعات

 ابملسح التحلييل الوصفي املهنج ادلراسات اس تخدمت املس تخدمة  املناجه حيث من -

 محمد ودراسة هـ(،1435) الشائع يوسف عزام دراسة مثل ادلراسة، عينة عىل الاجامتعي
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 ادلراسات مهنج اس تخدمت واليت (،2012eugoH,) هوج دراسة عدا (،2015) احلريب

 الاسترشافية. املس تقبلية

  النتاجئ  حيث من -

 ييل  ما النتاجئ أ مه كنت اجملمتعية  الرشكة جمال يف -

 التدريبية ادلورات تقدمي متعاجمل  ومؤسسات التعلمي بني اجملمتعية املشاركة مظاهر أ مه من -1

 هـ(.1435) الشايع يوسف عزام املتدربة  البرشية ابلكفاءات املؤسسات وتزويد

 اجلعيدي محمد ش يخة اجملمتع  ومؤسسات التعلمي بني اجملمتعية املشاركة يف ضعف هناك -2

 هـ(.1433)

 اجملمتع  ومؤسسات ميالتعل بني اجملمتعية املشاركة تفعيل يف تساعد وأ طر علمية أ دةل وضع -3

(,2012eugoH.) 

 ييل  ما النتاجئ أ مه كنت التعلمي متويل جمال يف -

 احلريب محمد بن محمد مبتكرة  وغري تقليدية السعودية العربية اململكة يف التعلمي متويل مصادر -1

(2015.) 

سهام -2  (.2004) العتييب عباس بن فهد ضعيف  السعودي التعلمي متويل يف اخلاص القطاع ا 

 (2002kralC,)  التعلمي متويل يف اخلاص القطاع مشاركة لتنظمي منوذج -3

 من الباحثة اس تفادته ما حرص وميكن السابقة  ادلراسات من الباحثة دةاس تفا جوانب -

 ييل  فامي السابقة ادلراسات

 الرشاكة ومعوقات واقع وهو البحث موضوع حول عام تصور تكوين يف ساعدت 

  العام. التعلمي مدارس يف التعلميية املرشوعات متويل يف اجملمتعية

 املوضوع. هذا دلراسة الالزمة والطرق املهنجية اخلصائ: عىل التعرف يف ساعدت 

 البحث. مشلكة وصياغة حتديد يف ساعدت 

 املناسب. ادلراسة مهنج حتديد 

 عدتسا نظرية وخلفيات معلومات من ادلراسات  تضمنته مما الباحثة اس تفادت كام 

 الاستبانة. بناء يف
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جراءات -    ادلراسة ا 

 ادلراسة  حدود -

 يف اجملمتعية الرشاكة ومعوقات واقع عىل التعرف عىل ادلراسة س تقترص موضوعية  حدود -أ  

 س تقدم كام العام. ابلتعلمي مدارس ووكيالت قائدات نظر وهجة من التعلميية املرشوعات متويل

 التعلميية. املرشوعات متويل يف اجملمتعية ةالرشاك من لالس تفادة مقرتح تصور

 حمافظة يف العام ابلتعلمي البنات مدارس مجيع يف ادلراسة نطاق س يحدد ماكنية  حدود -ب

 ادلواديم.

 هـ.1438/1439 ادلرايس للعام الثاين الفصل خالل ادلراسة أ دوات س تطبق زمانية  حدود -ـج

 مبحافظة العام التعلمي مدارس ووكيالت داتقائ مجيع عىل ادلراسة س تطبق  برشية حدود -د

 ادلواديم.

 يس هتدف اذلي ،الوصفي املهنج اس تخدام الباحثة عىل حتمت ادلراسة طبيعة ادلراسة  مهنج -

  نوعية. أ و مكية صورة يف سواء الظاهرة وصف

 دينةم يف العام التعلمي مدارس ووكيالت قائدات مجيع من ادلراسة جممتع تكون ادلراسة  جممتع -

 (.54) املدارس وعدد  ادلواديم

 عددمه والبالغ ادلواديم مبحافظة العام التعلمي مدارس ووكيالت قائدات مجيع ادلراسة  عينة -

 (.124) حوايل

 يف اجملمتعية الرشاكة ومعوقات أ نواع عىل للتعرف الاس تبيان أ داة اس تخدمت ادلراسة  أ داة -

  العام. التعلمي مدارس ووكيالت قائدات نظر وهجة من التعلميية املرشوعات متويل

  اال حصائية املعاجلة -

 أ نواع ال ول احملور عبارات انلت حيث الثبات معامل لقياس الفا -كرونباخ معادةل اس تخدم -1

 احملور عبارات حصلت كام جيدة. نتيجة ويه (975.) درجة (11) دهندوع اجملمتعية الرشاكة

 اتساق هناك أ ن يعين مما (655.) درجة عىل (6) وعددهن ةاجملمتعي الرشاكة معوقات الثاين

 عاليني. وثبات

 يف متثهل اذلي للمجال تنمتي فقرة لك أ ن رأ وا واذلين حممكني مجموعة من ال داة حمكت -2

 اللغوية. صياغهتا وضوح وكذكل الاس تبيان،
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 لك وترتيب املعياري، الاحنراف احلسابية، املتوسطات ،الثاليث ليكرت مقياس اس تخدم -3

 عوجلت واليت متوسط أ عىل عىل حصولها عىل بناء الاس تبيان جماالت من جمال للك عبارة

 .spss اال حصائية احلزم برانمج ابس تخدام

  ومناقش هتا حتليلها ،ادلراسة نتاجئ عرض -

جابة -  نظر وهجة من التعلميية املرشوعات متويل يف اجملمتعية الرشاكة أ نواع ما ال ول  السؤال ا 

 ادلواديم؟ مبحافظة العام التعلمي مدارس ووكيالت قائدات

 

الاحنراف  الرتتيب

 املعياري

متوسط 

 حسايب

 م ارةعـبـ

 1 املسامهة يف صيانة املرافق املدرس ية 1.95 99. 1

 2 توفري دورات تدريبية 1.91 92. 11

 3 تزويد املكتبة املدرس ية بكتب وجمالت علمية 1.86 83. 10

 4 زويد املدرسة بأ اثث مدريست 1.86 94. 9

 5 املسامهة يف تكرمي املعلامت املمتزيات 1.86 99. 8

 6 املسامهة يف تكرمي الطالبات املتفوقات 1.86 99. 7

 7 تزويد املعامل بأ دوات وأ هجزة 1.86 83. 6

آالت التصوير 1.81 95. 2 مداد املدرسة بلوازم مدرس ية كلس بورات وأ  8 ا 

 9 مالية مساهامت 1.77 92. 4

 10 تزويد املدرسة بأ هجزة الكرتونية 1.77 81. 3

 11 تزويد املدرسة بوجبات حصية 1.77 86. 5

 

 متوسطة التعلميية املرشوعات ويلمت يف اجملمتعية الرشاكة أ ن (1) جدول من يتضح

 مبقدار حسايب متوسط أ عىل ملدرس يةا املرافق صيانة يف املسامهة عبارة انلت حيث ادلرجة

 اس تقهتا واليت الاس تبيان عبارات مجيع فان هذا ومع (.99.) قدره معياري وابحنراف (95.1)

 اقلهن بس يط بتفاوت متوسطة درجة انلت (2005 ،وال نصاري )امحلدان دراسة من الباحثة

 (1.77) قدره حسايب طمتوس عىل حصلت واليت حصية بوجبات املدرسة تزويد عبارة

 املرشوعات لمتويل املقدمة متعيةاجمل  الرشاكة أ نواع أ ن يتبني ناه  ومن (.86.) معياري واحنراف

ىل تصل مل ولكهنا خمتلفة كنت ادلواديم مبدينة )بنات( العام التعلمي مدارس يف التعلميية  ا 
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 احمليل اجملمتع بني  الرشاكة اقعو  أ ن عىل يدل مما التعلميية. البيئة حتسني اجل من املأ مول املس توى

ىل متيل العام التعلمي ومدارس  نوعا متوسط حسايب متوسط انلت وان حىت ضعيفة تكون أ ن ا 

ىل توصلت واليت (2008،)السلطان دراسة مع النتيجة هذه اتفقت وقد ما.  مس توى أ ن ا 

 وأ يضا ضعيف. الرايض مبدينة وأ فراده احمليل متعجمل ا ومؤسسات املدرسة بني احلايل التعاون

ىل توصلت اليتو  (2004،)العتييب دراسة مع اتفقت سهام واقع أ ن مفادها يجةنت  ا   القطاع ا 

 اخلاص القطاع ومس ئويل العام علميالت مس ئويل نظر وهجة من العام التعلمي متويل يف اخلاص

 مجمةل. يف ضعيف

جابة -  من اجملمتعية الرشاكة خالل من التعلميية املرشوعات متويل معوقات ما الثاين  السؤال ا 

 ادلواديم؟ مبحافظة العام التعلمي مدارس تووكيال قائدات نظر وهجة

الاحنراف  الرتتيب

 املعياري

متوسط 

 حسايب

 م عـبـارة

 1 غياب التصطيط الاقتصادي واملايل السلمي لتمنية املوارد اذلاتية 2.36 95. 7

آليات واحضة لالس تفادة من مؤسسات اجملمتع ماداي 2.32 94. 3  2 عدم توفر أ

 3 ى أ ولياء ال مور القادرين مادايضعف الوعي دل 2.27 98. 2

دارة التعلمي يف تفعيل دور اجملمتع للمشاركة يف  2.23 97. 6 ضعف مسامهة ا 

 متويل املدارس

4 

حمدودية صالحيات قائدة املدرسة يف احلصول عىل المتويل  2.18 79. 1

 الالزم من الرشاكة اجملمتعية

5 

ق الصةل بني املدرسة واجملمتع قةل ال نشطة التفاعلية اليت تعم 2.09 97. 8

 مبصتلف فئاته

6 

خوف قائدة املدرسة من التعرض للمساءةل يف حاةل حصلت  2.09 97. 4

 علهيا جبهود ذاتية

7 

 8 افتقار مبىن املدرسة للمساحات اليت ميكن استامثرها 2.05 99. 5

    

 املوارد يةلتمن  السلمي واملايل يالاقتصاد التصطيط غياب أ ن (2) جدول من يتضح

ذ معوق أ مه ادلواديم مبدينة بنات العام التعلمي ملدارس اذلاتية  مبقدار حسايب متوسط أ عىل انل ا 

 يف اجملمتعية الرشاكة معوقات اينالث احملور عبارات ابيق أ ما (.95.) معياري وابحنراف (2.32)

 املعوقات وتنوع عددت عىل يدل مما متوسطة موافقة درجة عىل حصلن التعلميية املرشوعات متويل
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ليه توصلت ما مع نتاجئها اتفقت وقد اجملمتعية. الرشاكة فاعلية من حتد أ ن ميكن اليت  دراسة ا 

دارة تواجه اليت املعوقات أ ن هـ(1436،)نوح  كنت احمليل اجملمتع مع الرشاكة لتفعيل املدرسة ا 

 عبارات الباحثة قتاس ت واليت (0152،)اجلريوي دراسة نتاجئ مع اتفقت كام .عالية بدرجة

 (2014،)اجلعيدي دراسة نتاجئ مع اتفقت وأ يضا جممتعها. عىل وطبقهتا دراس هتا من الاس تبيان

ىل توصلت واليت  يف بدورها املدرسة مديرة قيام وند حتول اليت املعوقات درجة ارتفاع نتيجة ا 

  احمليل. واجملمتع الثانوية وبني اجملمتعية الرشاكة تفعيل

 وتوصياته  ثالبح نتاجئ -

 نتاجئ ادلراسة  -أ  

ىل ادلراسة هذه توصلت  التعلميية املرشوعات متويل يف اجملمتعية الرشاكة واقع أ ن ا 

 الطرق بعض وجود رمغ كبرية بدرجة حمدودة ادلواديم مبدينة )بنات( العام التعلمي مبدارس

 يف الرشاكة دور بأ مهية نةالعي  أ فراد شعور ورمغ واجملمتع. املدرسة بني التعاون لتفعيل التقليدية

ال املدرسة بيئة حتسني  قائدات من املعنية الفئات مس توى عىل جادة حماوالت توجد ال انه ا 

 عىل واحض بشلك ينعكس مل وأ يضا ;ومشرتكة خاصة قطاعات ،أ مور وأ ولياء ،وكيالت ،مدارس

ىل الباحثة وستتطرق العالقة. تطوير لهيا توصلت اليت النتاجئ أ مه ا   ييل  كام سةادلرا ا 

ن من اقل أ نواع الرشاكة اجملمتعية اليت حصلت عىل درجة مشاركة ضعيفة يه تزويد  -1 ا 

 تزويدها بأ هجزة الكرتونية ودمع املدرسة ماليا. ،املدرسة بوجبات حصية

 غياب التصطيط الاقتصادي واملايل السلمي لتمنية املوارد اذلاتية. -2

آليات واحضة لالس تفادة م -3  ن مؤسسات اجملمتع ماداي.عدم توفر أ

 وأ ولياء ال مور القادرين ماداي. ضعف الوعي دلى -4

 توصيات ادلراسة  -ب

 رضورة تفعيل مراكز الرشاكة اجملمتعية يف قطاع التعلمي مبدينة ادلواديم. -1

قامة ندوات واجامتعات دورية لرفع الوعي بأ مهية الرشاكة بني املدارس واجملمتع  -2 رضورة ا 

 احمليل.

 وضع خطط تشاركية تتعاون فهيا مجيع الفئات املعنية من اجل تمنية ادلخل املادي للمدارس. -3

تفعيل دور ال وقاف ابعتباره من أ مه مصادر المتويل اليت ميكن للمدارس أ ن تس تفيد مهنا  -4

 بشلك مثايل.
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  املراجع قامئة -

دارة دور  هـ(1433) ،محمد ش يخة ،اجلعيدي -1  بني اجملمتعية الرشاكة تفعيل يف املدرس ية اال 

 ،الاجامتعية العلوم لكية منشورة. غري ماجس تري رساةل ،احمليل واجملمتع للبنات الثانوية املدارس

مام جامعة  اال سالمية. سعود بن مبحمد اال 

 ابململكة احلكومية اجلامعات يف التعلمي لمتويل مقرتحة بدائل  (2015) ،محدأ   محمد ،احلريب -2

 172.-141 (103) 1 ببهنا  الرتبية لكية جمةل ،أ منوذجا" سعود املكل "جامعة السعودية العربية

 التعلميية املرشوعات متويل يف اجملمتعية املشاركت  (2005) ،أ مل وال نصاري جامس ،امحلدان -3

 عدد ،عربيةال واجلزيرة اخلليج دراسات جمةل ،منشور حبث الكويت. بدوةل الثانوية للمدارس

(120.) 

 لتعلمي.ا عىل النفقات حول السعودية العربية اململكة جتربة  (ه1416) ،همدي محمد اخلنزيي، -4

 العريب. اخلليج دلول الرتبية مكتب يف وثيقة

 املتغريات ضوء يف مرص يف اجلامعي التعلمي متويل  (2004) ،البحريي س يد ،الس يد -5

 مرص. ،ال زهر جامعة منشورة. غري وراهدكت دراسة ،املعارصة العاملية والاجتاهات

 السعودية اجلامعات بني اجملمتعية الرشاكة  هـ(1435) ،ادلخيل يوسف عزام ،الشايع -6

 اال سالمية اجلامعة ،ادلين وأ صول ادلعوة لكية منشوره. غري دكتوراه رساةل اجملمتع. ومؤسسات

 املنورة. ابملدينة

سهام  (2004) ،عباس بن فهد ،العتييب -7  دكتوراه رساةل التعلمي. متويل يف اخلاص القطاع ا 

 سعود. املكل جامعة ،ةالرتبي لكية منشورة. غري

سهام  (2005) ،عباس فهد العتييب، -8  العربية ابململكة العام التعلمي متويل يف اخلاص القطاع ا 

 ود سع املكل جامعة الرتبية، لكية الرتبوية، اال دارة قسم منشوره، غري دكتوراه رساةل السعودية.

 الرايض.

دارة  (2000) ،حس نني محمد العجمي، -9  .العريب الفكر دار :القاهرة .املدرس ية اال 

دارة اجملمتعية املشاركة  (2007) ،حسني محمد العجمي، -10  املكتبة القاهرة  اذلاتية. واال 

  .والتوزيع للنرش العرصية

براهمي العودة، -11  غري املوارد تمنية بدائل ل مه اس تطالعية دراسة  (ه1419) ،سلامين ا 

 الرتبية. قسم ،سعود املكل جامعة منشورة. غري ماجس تري رساةل ،السعودية للجامعات احلكومية
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 التعلمي متويل يف واملشرتك اخلاص القطاعني مسامهة جحم  (9200) ،محمد سعد الكبييس، -12

 يف والصناعية التجارية الغرف ورؤساء اجلامعات ممثيل بني الرابع اللقاء وقائع ،اذلايت ويلوالمت

 دلول العريب الرتبية ومكتب الكويت وصناعة جتارة غرفة  الكويت ،العربية اخلليج دول

 (.1) اجملدل.اخلليج

 الرتبوية داتالقيا اجتاهات التعلمي؟ احتياجات اخلصصصة تليب هل  (2003) ،عزيزة ،املانع -13

 دمشق  جامعة جمةل ،منشور حبث ،فهيا العام التعلمي ختصي: حنو السعودية العربية اململكة يف

(19) .2 

دارة دور  (2000) ،عبدالكرمي ،احملرج -14  اجملمتع مع العالقات يةتمن  يف الثانوية املدرسة ا 

مام جامعة الاجامتعية. العلوم لكية منشورة. غري ماجس تري رساةل احمليل.  سعود بن محمد اال 

 اال سالمية.

 املوارد من الاس تفادة يةتمن  اسرتاتيجيات حتديد خطة  (ه1416) ،هللا عبد محمد املنيع، -15

 الاس تفادة لتمنية اخملتصني اءلق يف مقدمة معل ورقة ،اخلليجية ادلول يف للتعلمي املتاحة املالية

 الرايض. ،اخلليج دلول العريب الرتبية مكتب ،يلللتع املتاحة املالية املوارد من

دارة دور  هـ(1436) ،عبدالعزيز ،نوحال  -16  وبني املدرسة بني الرشاكة تفعيل يف املدرسة ا 

 311.-245 ص ،(3) العدد الرتبوية  العلوم جمةل منشور. حبث ،"ميدانية "دراسة احمليل اجملمتع
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