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املقدمة:

تســعى الــدول احلريصــة علــى تطويــر أنظمتهــا التعليميــة إىل  تفعيــل دور األســرة 
يف الشــراكة مــع املدرســة لكــون األســرة احلاضنــة األوىل لألبنــاء،  واملســؤولة  عــن 
غــرس القيــم وتأصيــل االجتاهــات وتعليــم الســلوكيات الســليمة لهــم  منذ الســنوات 
األوىل يف حياتهــم ، وبذلــك تبنــي األســرة األســاس الــذي تســتطيع املدرســة أن 
 ، ، وتضبــط ســلوكياتهم اجملتمعيــة  لــدى الطلبــة  القيــم  ُتقيــم عليــه منظومــة 
ــة  ــا بأهمي ــكل وعيه ــي يش ــرة الت ــع األس ــراكة م ــم بالش ــارات لديه ــرس امله وتغ
ــا  يف حتقيــق  دورهــا احلقيقــي يف العمليــة الرتبويــة والتعليميــة أساًســا مهّمً
ــات األبنــاء  ــرة مبتطلب ــة للمجتمــع . كمــا ميثــل وعــي األس ــة الرتبوي ــداف العملي أه
وحاجاتهــم النفســية واملعرفيــة واملاديــة أساًســا  حمفــًزا لهــا لتــدرك أهميــة 
االتصــال بشــكل مســتمر مــع املدرســة لالطــالع علــى مســتوى األبنــاء وحتصيلهــم 
الدراســي، وهــذا يســهم بشــكل كبــر يف االرتقــاء بــاألداء التعليمــي واملؤسســي 

ــع. ــوي يف اجملتم ــريف وترب ــعاع مع ــز إش ــون مرك ــاعدها لتك ــة، ويس للمدرس
وتعــّد شــراكة املدرســة مــع األســرة و اجملتمــع إحــدى االســرتاتيجيات الهامــة 
يف تطويــر التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــن خــالل جتويــد ورفــع 
والعــادات  قيــم املواطنــة  والتعلــم واحملافظــة علــى  التعليــم  مســتوى عمليــة 
اإليجابيــة للمجتمــع الســعودي، ومشــاركة اجملتمــع احمللــي، ودراســة خطــط 
املدرســة وتقــومي براجمهــا مــن جهــة، و مشــاركة املدرســة يف تنميــة اجملتمــع 

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــوي م ــايف والرتب ــي الثق ــر الوع ــي ونش احملل
وحتقيًقــا لذلــك فقــد حرصــت وزارة التعليــم علــى إصــدار هــذا الدليــل ليســهم 
يف حتديــد البنيــة التنظيميــة واإلجرائيــة لبنــاء شــراكة بــني املدرســة واألســرة 
واجملتمــع وتفعيــل هــذه الشــراكة يف مــدارس التعليــم العــام، الســتثمار مواردهــا 
الداخليــة واملــوارد املتوفــرة يف اجملتمــع احمللــي لدعــم عمليــة التعليــم والتعلــم 
يف املدرســة واالرتقــاء مبســتوى جــودة أدائهــا وخمرجاتهــا، ونأمــل أن يحقــق هــذا 
الدليــل ومــا يصاحبــه مــن وثائــق أخــرى أصدرتهــا الــوزارة يف هــذا اجملــال األهــداف 
املرجــوة  لدعــم الشــراكة املســتهدفة مــن أجــل تطويــر التعليــم ورفــع كفايتــه 

ــه . ــق جودت وحتقي

وزير التعليم  
د. أحمد بن محمد العيسى
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الفصل األول: 
اإلطار المفاهيمي لشراكة المدرسة مع 

األسرة والمجتمع
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تعريف الشراكة:

التعــاون والتكامــل بيــن المدرســة واألســرة والمجتمــع فــي بنــاء البرامــج 
واألنشــطة والفعاليــات ومتابعتهــا وتقويمهــا لزيــادة فاعليــة كل منهــم. 

أهمية الشراكة: 
تعزيز الثقة المتبادلة بين أطراف الشراكة .. 1

تعزيز المسئولية المشتركة بين أطراف الشراكة .. 2

تبادل الخبرات واستثمار مهارات أطراف الشراكة  وإمكاناتهم .. 3

زيادة فاعلية البرامج التي تقدمها المدرسة .. 4

زيادة مهارات األسرة في التعامل مع أبنائها .. 5

االعتزاز باإلنجازات والنجاحات بين أطراف الشراكة .. 6

المساهمة في تحقيق التكامل في بناء شخصية الطالب .. 7

أهداف الشراكة:
توثيق العالقة التعاونية والتكاملية بين المدرسة واألسرة والمجتمع.. 1

تحسين الجودة في األداء التعليمي .. 2

تعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع.. 3

تنمية المسؤولية المجتمعية.. 4

تنمية القيم ومهارات الحياة لدى المتعلمين . . 5

المشاركة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدرسة .. 6

اإلسهام في تحسين عملية تعليم الطالب وتعلمهم.. 7

أطراف شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع
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ضوابط مشاركات األسرة والمجتمع مع المدرسة:

أن تكون المشاركات متوافقة مع أنظمة الدولة، وخالية من المخالفات الشرعية.. 1

أن تتالءم مع أعراف المجتمع وتقاليدة وعادته الثقافية واالجتماعية.. 2

أن يلتزم المشاركون باللوائح والتعاميم المنظمة.. 3

أن تكون مناسبة للفئة المستهدفة من حيث خصائص النمو ومراعاة الفروق الفردية.. 4

أن تحقق شروط األمن والسالمة.. 5

التنسيق مع إدارة المدرسة في تنفيذ جميع المشاركات.. 6
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أنماط الشراكة:
1. الوالدية: 

تقديــم الدعــم مــن قبــل أطــراف الشــراكة للوالديــن لتقويــة العالقــة بيــن 
الوالديــن واألبنــاء، وتحســين المنــاخ لتقديــم الرعايــة والحــب والتشــجيع 

علــى النحــو الــذى يقــود إلــى التطــور الشــامل لألبنــاء.

2. التواصل التفاعلي بين المدرسة واألسرة:

تبــادل اآلراء ونقــل المعــارف والتجــارب والخبــرات بيــن المدرســة واألســرة 
لتعزيــز الثقــة وإيجــاد فهــم مشــترك بينهمــا.

3. التطوع:

أداء يقــــوم بــــه المتطــــوع باختيــــاره في إطــــار برنامــــج منظــــم مســــاهمة 
منــــه فــي خدمــة المدرســة وتنميــــة المجتمــع. 

4. تعزيز تعلم األبناء: 

متابعــة األســرة ألبنائهــا فــي إنجــاز المهمــات والواجبــات التــي يكلفــون 
ــزيزه وتثبيتــه والتوســع فيــه.  بهــا فــي المنــزل ، الســتمرار التعلــم وتعـ

5. صنع القرار:

مشــاركة األســرة والمجتمــع مــع المدرســة فــي تحديــد المشــكالت أو 
عمليــات التطويــر مــن خــالل تقديــم الحلــول والبدائــل المقترحــة لتســهيل 

اتخــاذ القــرار المناســب.

6. التشارك مع المجتمع المحلي:

الجهــود التــي تبذلهــا المدرســة فــي التعــاون مــع المجتمــع ، لبنــاء مفاهيم 
ألهــداف  داعمــة  محليــة  بيئــة  وتشــكيل  تبادليــة  مشــتركة  عالقــات  و 

المدرســة لالرتقــاء بالتعليــم والمجتمــع المحلــي. 
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العوامل المســاعدة في تحســين شــراكة ما بين المدرســة 
مع األســرة والمجتمع المحلي:

يمكــن للمدرســة االســتعانة بعــدد مــن اآلليــات لتفعيــل الشــراكة بينهــا 
ــي: ــي كمــا هــو موضــح فــي اآلت ــن األســرة والمجتمــع المحل وبي

أواًل: قواعد بيانات للمجتمع المحلي للمدرسة:

معرفــة خصائــص المنطقــة والحــي الــذي  توجــد بــه المدرســة، والتعــرف 
علــى األفــراد والجهــات التــي يمكــن أن تســهم فــي الشــراكة الفاعلــة و 

ذلــك مــن خــالل اآلتــي:
التعــرف علــى المؤسســات الثقافيــة واالجتماعيــة والتجاريــة والصناعية واألمنية . 1

والصحيــة وغيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع المدني بالحــي والمنطقة.

التعرف على أولياء األمور وأفراد المجتمع المساهمين.. 2

ا بأسماء األفراد الفاعلين في المجتمع.. 3 إعداد قائمة محدثة دوريًّ

عقــد اجتماعــات دوريــة مــع أكبــر عــدد ممكــن مــن شــخصيات المجتمــع لمناقشــة . 4
كيفيــة التعــاون والعمــل معهــم.

دعــوة رجــال وســيدات األعمــال لحضــور الفعاليــات المدرســية المختلفــة بمــا . 5
يشــكل شــراكة بينهــم وبيــن المدرســة ويشــجعهم علــى تقديــم الدعــم الــالزم 

لهــا.

اإلشــادة بنمــاذج الشــراكة القائمــة مــع الجهــات الخارجيــة فــي المجتمــع مــن خــالل . 6
النشــرات الدوريــة والالفتــات الموجودة بالمدرســة.

دعوة أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي للمشاركة في األعمال التطوعية . 7
للمدرسة.

ومؤسســات . 8 األعمــال  لرجــال  المدرســة  طــالب  باســم  شــكر  رســائل  توجيــه 
للمدرســة.  معنويــة  أو  ماديــة  ومعونــات  دعًمــا  تقــدم  التــي  المجتمــع 

المســاهمة فــي المهرجانــات والعــروض الشــبابية التــي تقيمهــا مؤسســات . 9
المجتمــع لالحتفــال بالمناســبات الوطنيــة وكذلــك فــي المهرجانــات الرياضيــة 

والفنيــة والثقافيــة التــي تدعــو إليهــا مؤسســات المجتمــع المحلــي.

ثانيــًا: الــذكاء االجتماعــي فــي التواصــل مــع أوليــاء األمــور 
وأفــراد المجتمــع 

يتمثل في التركيز على اآلتي: 
إشعار أولياء األمور باالحترام والتقدير.. 1

الحوار اإليجابي من خالل المحافظة على تعبيرات الوجه ونبرة الصوت. . 2

االستماع آلراء أولياء األمور. . 3

تقبل النقد.. 4

التواصل المستمر مع أولياء األمور.. 5
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تعزيز ما يقوم به أولياء األمور من جهود ومشاركات فاعلة.. 6

ــب . 7 ــاء األمــور فيمــا يخــص الجوان ــاع  الوســائل المناســبة للتواصــل مــع أولي اتب
التربويــة والتعليميــة واالجتماعيــة مــن خــالل ) االتصــاالت الهاتفيــة، ، اســتخدام 
وســائل اإلعــالم المحليــة، عمــل نشــرة دوريــة للمدرســة، إنتــاج بعــض األفــالم 
التســجيلية أو الصــور لألحــداث المدرســية وإرســالها ألوليــاء األمــور ، إطــالع 
أوليــاء األمــور علــى رؤيــة المدرســة ورســالتها، إرســال دليــل تقويمــي ألنشــطة 

المدرســة ألســر الطــالب، زيــارات أوليــاء األمــور (.

ثالثــًا : تمكيــن منســوبي  المدرســة مــن التفاعــل مــع أوليــاء 
األمور

تقــوم المدرســة بتدريــب منســوبيها علــى التعامــل اإليجابــي مــع أوليــاء 
أمــور الطــالب وكيفيــة الوصــول إليهم وجذبهم للمشــاركة فــي الفعاليات 

المدرســية، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:
 فهم ثقافة المجتمع واتجاهاته نحو المدرسة.. 1

تطوير خطة للتعاون بين المدرسة وأفراد المجتمع.. 2

التعاون مع أولياء األمور لكي يفهموا كيف يتعلم أبناؤهم بشكل أفضل.. 3

إشراك أولياء األمور في األنشطة والفعاليات اليومية للمدرسة.. 4

لتحقيــق  المبذولــة  للجهــود  المســتمر  التقويــم  رابعــًا: 
الشــراكة:

تقوم المدرسة بتقويم الجهود من خالل اآلتي:
فعالية الخطط المدرسية لتحقيق أهدافها.. 1

مناســبة  الوســائل واآلليــات المســتخدمة لتفعيــل المشــاركة التــي يقــوم بهــا . 2
أوليــاء األمــور.

مساهمة أولياء األمور في الفعاليات واألنشطة المختلفة.. 3



15

نتائج الشراكة بين المدرسة واألسرة*:

تعــد الشــراكة بيــن المدرســة واألســرة مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلى 
نجــاح األبنــاء وتقدمهــم وتحســين ســلوكياتهم، وتتضــح نتائــج الشــراكة 

مــن خــالل اآلتــي:

أواًل: على مستوى الطالب

زيادة التحصيل الدراسي.. 1

زيادة معدالت المواظبة والدافعية للتعلم.. 2

تحسين العالقات االجتماعية.. 3

تمكين  الطالب من مواجهة العوائق والصعوبات التي تواجههم.. 4

تنمية الثقة بالذات والشعور باألمن النفسي.. 5

خلق فرص جديدة للتعلم.. 6

ثانيًا: على مستوى المدرسة

تعزيز مشاركة أولياء أمور الطالب في الجهود المبذولة لتطوير المدرسة.. 1

تنمية االنتماء واالعتزاز بالوطن لدى الطالب وأهمية المحافظة عليه. 2

تحسين المناخ المدرسي واالنفتاح على األسرة والمجتمع.. 3

المساهمة في توفير بعض احتياجات المدرسة.. 4

زيادة كفاءة عملية التعليم والتعلم.. 5

تعزيز  االتجاهات اإليجابية بين منسوبي المدرسة وأولياء األمور.. 6

التغلب على العقبات والتحديات التي تواجه المدرسة.. 7

خفض معدالت التسرب المدرسي. 8

تحسن معدالت الحضور إلى المدرسة. 9

متابعة المشكالت التحصيلية والسلوكية ومعالجتها. 10

تحسين مستوى خدمات المدرسةوتطويرها . . 11

ثالثًا: على مستوى األسرة

زيادة المعارف والمهارات والخبرات لدى األسرة .. 1

تعزيز االنتماء والمواطنة.. 2

تحّسن نتائج أبنائهم وسلوكياتهم.. 3

متابعة المشكالت التحصيلية والسلوكية ومعالجتها. 4

االستفادة من إمكانات المدرسة وخدماتها.. 5

تمكين األسرة من التعرف على احتياجات أبنائها واكتشاف قدراتهم.. 6

األبنــاء . 7 لنمــو  والســليم  المناســب  األســري  المنــاخ  توفيــر  فــي  المســاهمة 
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. معهــم  التعامــل  فــي  الخاطئــة  التربويــة  األســاليب  وتجنــب  النفســي 

اكتشاف قدرات األبناء وميولهم وتنمية شخصيتهم.. 8

مساعدة األبناء على تنظيم الوقت واستثماره.. 9

التعامل مع األبناء وفق خصائص نموهم .. 10

استثمار إمكانات الوالدين في دعم البرامج المدرسية .. 11

رابعًا: على مستوى المجتمع 

المساهمة في التصدي للمشكالت االجتماعية التي تضر بالمجتمع.. 1

ربط الطالب بواقع المجتمع واحتياجاته.. 2

المساهمة في توفير موارد للمدرسة.. 3

االستفادة من مرافق المدرسة .. 4

المساهمة في تطوير أساليب التدريس.. 5

تهيئة مرافق مؤسسات المجتمع في إقامة بعض األنشطة الطالبية .. 6

تنمية مهارات الطالب العلمية والسلوكية .. 7

المساهمة في ربط التعليم بسوق العمل.. 8

* دعــوة  المؤسســات واألفــراد للمشــاركة فــي فعاليــات المدرســة مــن خــالل مجلــس 
المدرســة.
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الفصل الثاني: 
اإلطار التنظيمي لشراكة المدرسة مع 

األسرة والمجتمع
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أواًل : على مستوى  إدارة التعليم 

إنشاء )وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع(: 
اإلرتباط التنظيمي: ترتبط بالمساعد/ة للشؤون التعليمية 

المهام:

إعــداد خطــة الوحــدة ومتابعــة تنفيذهــا وتقويمهــا فــي ضــوء خطــة مركــز شــراكة . 1
المدرســة مــع األســرة والمجتمــع  .

نشــر الوعــي بأهميــة الشــراكة لــدى منســوبي التعليــم واألســرة والمجتمــع . 2
المحلــي.

المــدارس . 3 فــي  الشــراكة  ورواد  لمشــرفي  المهنيــة  التنميــة  فــي  المشــاركة 
العالقــة. ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق 

بناء مجتمعات التعلم المهني لمشرفي ورواد الشراكة في المدارس . . 4

بنــاء قواعــد بيانــات بالشــراكة المجتمعيــة مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي مــن . 5
ــات الموجــودة فــي المــدارس الســتثمارها  خــالل االســتفادة مــن قواعــد البيان

وتوظيفهــا فــي جميــع مــدارس اإلدارة.

تقديم االستشارات والدعم لرواد الشراكة في المدارس.. 6

متابعــة تنفيــذ البرامــج واألنشــطة فــي الميــدان التربــوي الصــادرة عــن مركــز . 7
شــراكة المدرســة مــع األســرة والمجتمــع فــي الــوزارة.

إعــداد تقاريــر عــن إنجــازات الشــراكة األســرية والمجتمعيــة فــي إدارة التعليــم  . 8
ورفعهــا لمركــز شــراكة المدرســة مــع األســرة والمجتمــع فــي الــوزارة.

إجــراء الدراســات االســتطالعية والتشــخصية فيمــا يخــص شــراكة المدرســة مــع . 9
األســرة والمجتمــع.

األســرة . 10 مــع  المدرســة  وحــدة شــراكة  بهــا  تكلــف  أخــرى  مهــام  بــأي  القيــام 
اختصاصهــا. مجــال  فــي  والمجتمــع 
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مدير/ة وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع.المسمى الوظيفي

مساعد/ ة مدير التعليم للشؤون التعليمية.االرتباط الوظيفي

-المرؤوسون

مــع ملخص الوظيًفة المدرســة  شــراكة  شــؤون  جميــع  علــى  اإلشــراف 
ومتابعتهــا. وقيادتهــا  والمجتمــع   األســرة 

الواجبات:

المشــاركة فــي بنــاء خطــة الوحــدة فــي ضــوء خطــة مركــز شــراكة المدرســة مــع . 1
األســرة والمجتمــع  واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومتابعتهــا وتقويمهــا.

نشــر الوعــي بأهميــة شــراكة المدرســة مــع األســرة والمجتمــع لــدى منســوبي . 2
العمــل  المطبوعــات واللقــاءات وورش  التعليــم ومكاتبهــا مــن خــالل  إدارة 

ونحوهــا.

حصــر االحتياجــات المهنيــة لمشــرفي ورواد الشــراكة وعقــد البرامــج التدريبيــة . 3
بالتنســيق مــع الجهــة المســؤولة فــي اإلدارة.

تشــكيل وبنــاء مجتمعــات التعلــم المهنــي لمشــرفي ورواد الشــراكة وتحديــد . 4
مهامهــا. 

ــي التــي تقيمهــا . 5 ــة مــع مؤسســات المجتمــع المحل حصــر الشــراكة المجتمعي
ــع المــدارس. ــات الســتثمارها وتوظيفهــا فــي جمي ــاء قواعــد بيان المــدارس وبن

تقديم االستشارات والدعم لرواد الشراكة في المدارس.. 6

تنفيــذ الزيــارات الميدانيــة لمتابعــة تنفيــذ البرامــج واألنشــطة فــي الميــدان . 7
التربــوي.

مراجعــة المالحظــات واالقتراحــات حــول برامــج وأنشــطة شــراكة المدرســة مــع . 8
األســرة والمجتمــع وتقديــم التوصيــات والحلــول بشــأنها. 

المشــاركة فــي  اللجــان والمؤتمــرات واالجتماعــات والنــدوات ذات االختصاص . 9
وفــق التنظيمــات المعتمدة.

إعــداد تقاريــر دوريــة عــن إنجــازات الوحــدة ورفعهــا لمركــز شــراكة المدرســة مــع . 10
األســرة والمجتمــع فــي الــوزارة.

إعداد الميزانية التقديرية لبرامج وفعاليات الوحدة.. 11

تنظيم سجالت الوحدة وفهرستها وتصنيفها .. 12

القيــام بــأي مهــام أخــرى يكلــف بهــا مــن قبــل الرئيــس المباشــر فــي مجــال . 13
اختصاصــه.

العالقات الوظيفية

الداخلية:

مساعد/ة الشؤون التعليمية.

مديرو اإلدارات/رؤساء األقسام في إدارة التعليم.

الخارجية:

مديرو مكاتب التعليم.
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مشرفو الشراكة في مكاتب التعليم 

قيادات المدارس.

رواد الشراكة

المؤسسات والدوائر الحكومية

القطاع الخاص 

القطاع الثالث

مواصفات شاغلي الوظيفة:

المؤهالت العلمية:

بكالوريوس

الخبرات العملية:

خبرة في اإلشراف التربوي ال تقل عن سنتين.. 1

يفضل من لديه خبرة في أعمال الشراكة المجتمعية.. 2
المعارف:

المعرفة التامة باألنظمة والتعليمات واللوائح التي تنظم عمله.. 1

المعرفة واإللمام باالتجاهات الحديثة في اإلدارة والقيادة.. 2

اإللمام بمفاهيم الشراكة المجتمعية.. 3
المهارات والقدرات :

التخطيط والتنظيم.. 1

المتابعة والتنسيق والتقويم.. 2

االتصال والتعامل مع اآلخرين وتحمل ضغوط العمل.. 3

إعداد التقارير والخطابات الرسمية.. 4

استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.. 5

يفضل من لديه مهارات في التدريب.. 6

السمات الشخصية:

التمتع بأخالقيات المهنة. . 1

القيادة.. 2

التكيف مع ضغوط العمل. 3

العمل بروح الفريق.  . 4
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ثانيًا: على مستوى مكتب التعليم
مشرف الشراكةالمسمى الوظيفي

مدير مكتب التعليماالرتباط الوظيفي

-المرؤوسون

متابعــة جميــع شــؤون الشــراكة وتقديــم األدوات والدعــم ملخص الوظيفة
واإلســناد للمدارس  لبناء شــراكات مع األســرة والمجتمع 

والتنميــة المهنيــة لــرواد المدارس
الواجبات:

نشــر الوعــي بأهميــة شــراكة المدرســة مــع األســرة والمجتمــع لــدى منســوبي . 1
مكاتــب التعليــم والمــدارس مــن خــالل المطبوعــات واللقــاءات وورش العمــل 

ونحوهــا.

حصــر االحتياجــات المهنيــة لــرواد الشــراكة وعقــد البرامــج التدريبيــة بالتنســيق . 2
مــع وحــدة شــراكة المدرســة مــع األســرة والمجتمــع.

بناء مجتمعات التعلم المهني لرواد الشراكة. . 3

ــي التــي تقيمهــا . 4 ــة مــع مؤسســات المجتمــع المحل حصــر الشــراكة المجتمعي
ــم بهــا. ــد وحــدة الشــراكة فــي إدارة التعلي المــدارس وتزوي

تقديم االستشارات والدعم لرواد الشراكة في المدارس.. 5

ــذ البرامــج واألنشــطة فــي . 6 ــة للمــدارس لمتابعــة تنفي ــارات الميداني إجــراء الزي
ــوي. ــدان الترب المي

رصــد المالحظــات واالقتراحــات حــول برامــج وأنشــطة شــراكة المدرســة مــع . 7
األســرة والمجتمــع وتقديمهــا للوحــدة. 

التنظيمــات . 8 وفــق  االختصــاص  ذات  واالجتماعــات  اللجــان  فــي   المشــاركة 
المعتمــدة.

ــاء الشــراكات مــع األســرة . 9 إعــداد تقاريــر دوريــة عــن إنجــازات المــدارس فــي بن
ــم. والمجتمــع ورفعهــا لوحــدة الشــراكة فــي إدارة التعلي

القيــام بــأي مهــام أخــرى يكلــف بهــا مــن قبــل الرئيــس المباشــر فــي مجــال . 10
اختصاصــه.

العالقات الوظيفية

الداخلية:

مدير مكتب التعليم.

منسوبو  مكتب التعليم.

الخارجية:
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مدير وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع.  
قيادات المدارس.

رواد الشراكة
المؤسسات والدوائر الحكومية

القطاع الخاص 
القطاع الثالث

مواصفات شاغلي الوظيفة:

المؤهالت العلمية:

بكالوريوس

الخبرات العملية:

خبرة في اإلشراف التربوي ال تقل عن سنتين.. 1

يفضل من لديه خبرة في أعمال الشراكة المجتمعية.. 2
المعارف:

المعرفة التامة باألنظمة والتعليمات واللوائح التي تنظم عمله.. 1

المعرفة واإللمام باالتجاهات الحديثة في اإلدارة والقيادة.. 2

اإللمام بمفاهيم الشراكة المجتمعية.. 3
المهارات والقدرات :

التخطيط والتنظيم.. 1

المتابعة والتنسيق والتقويم.. 2

االتصال والتعامل مع اآلخرين وتحمل ضغوط العمل.. 3

إعداد التقارير والخطابات الرسمية. 4

استخدام الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل.. 5

يفضل من لديه مهارات في التدريب. 6
السمات الشخصية:

التمتع بأخالقيات المهنة. . 1

القيادة.. 2

التكيف مع ضغوط العمل. 3

العمل بروح الفريق.. 4
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ثالثًا: على مستوى المدرسة

الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام

أ. لجنة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع 

هدف اللجنة:

توثيــق العالقــة بيــن المدرســة واألســرة والمجتمــع وإيجــاد فــرص التكامــل 
والتعــاون المشــترك بينهــم لتحقيــق أهــداف المدرســة بمختلــف جوانبهــا، 
لــدى  المجتمعيــة  والمســؤولية  التطوعــي  العمــل  وتنميــة  وتشــجيع 

المجتمــع المدرســي.

تشكيل اللجنة:

أ. تتكون لجنة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع من:
املهمةالعضو

رئيسًا قائد املدرسة 

نائًبا للرئيسوكيل شؤون الطالب

عضًوا ومقرًررائد الشراكة

عضًوارائد النشاط

عضًوااملرشد الطالبي

املهمةالعضو

عضًوامعلم متميز

عضًواثالثة من أولياء أمور الطالب

عضًواثالثة من اجملتمع احمللي

عضًواثالثة من القطاع اخلاص
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ب. يصدر قائد المدرسة قراًرا  بتشكيل اللجنة.
ج. يكلف أحد منسوبي المدرسة بمهام رائد الشراكة ويخفض نصابه.

مهام اللجنة:

المحلــي . 1 المدرســة واألســرة والمجتمــع  بيــن  الشــراكة  بأهميــة  الوعــي  نشــر 
المحيــط بهــا.

اقتــراح األنشــطة التــي تدعــم التواصــل مــع أوليــاء األمــور فــي تعلــم األبنــاء . 1
وتشــجع العمــل التطوعــي والمســؤولية المجتمعيــة وبناء شــراكات مــع المجتمع 

المحلــي ورفعهــا إلــى لجنــة التميــز والجــودة.

بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة.. 1

إدارة وتنظيم لقاءات أولياء أمور الطالب ومؤسسات المجتمع المحلي.. 1

متابعــة أنشــطة وفعاليــات شــراكة المدرســة مــع األســرة والمجتمــع المحلــي . 1
المحيــط بهــا وتقويمهــا.

مراجعــة التقاريــر الدوريــة عــن برامــج وأنشــطة الشــراكة المجتمعيــة التــي تــم . 1
تنفيذهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها.

االجتماعات:

تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بشــكل دوري فــي كل فصــل دراســي بمــا ال يقــل . 1
عــن ثالثــة اجتماعــات ويكــون اجتماعهــا األول فــي األســبوع األول مــن العــام 

الدراســي.

لقائد المدرسة دعوة اللجنة إلى اجتماعات طارئة وفق الحاجة.. 2

توثــق اجتماعــات اللجنــة بمحاضــر رســمية وتــدون فــي ســجل خــاص يتضمــن . 3
المناقشــات و التوصيــات والقــرارات.

ب. رائد الشراكة:
الهدف: 

اإلشــراف علــى تنفيــذ البرامــج واألنشــطة التــي تعــزز التعــاون والتكامــل 
بيــن المدرســة واألســرة والمجتمــع المحلــي بهــدف المســاهمة فــي تعلم 

الطــالب ورفــع مســتوياتهم التحصيليــة والســلوكية ومتابعتهــا.

الواجبات:

فــي . 1 األمــور الســتثمارها  أوليــاء  لــدى  والمهــارات  الخبــرات  وتصنيــف  حصــر 
المدرســية. األنشــطة 

التعرف على مؤسسات المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة وتصنيفها.. 2
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توزيــع ميثــاق الشــراكة علــى منســوبي المدرســة والطــالب واألســر والمجتمــع . 3
المحلــي والمصادقــة عليهــا مــن قبــل الجميــع.

تنظيم ورشة عمل تعريفية بالشراكة لجميع منسوبي المدرسة.. 4

تدريب لجنة الشراكة على آلية بناء خطة الشراكة.. 5

إدخال بيانات أولياء األمور في قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة.. 6

اإلشــراف علــى تنفيــذ األنشــطة التــي تدعــم التواصــل مــع أوليــاء األمــور فــي . 7
تعلــم األبنــاء ومتابعتهــا.

اإلشــراف علــى تنفيــذ األنشــطة التــي تشــجع العمــل التطوعــي والمســؤولية . 8
المجتمعيــة لخدمــة األســرة والمجتمــع المحلــي ومتابعتهــا.

ــة مــع . 9 ــاء شــراكات قوي ــى بن ــذ األنشــطة التــي تســاعد عل ــى تنفي اإلشــراف عل
المجتمــع المحلــي ومتابعتهــا.

تقديم المقترحات لتحسين ممارسات مشاركة األسرة والمجتمع المحلي مع . 10
المدرسة وتقديمها للجنة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع.

تــم . 11 التــي  المجتمعيــة  الشــراكة  وأنشــطة  برامــج  عــن  دوريــة  تقاريــر  إعــداد 
. تنفيذهــا

ج. وكيل شؤون ا لطالب:

يتولى القيام باآلتي : 
متابعــة أنشــطة وفعاليــات شــراكة المدرســة مــع األســرة والمجتمــع المحلــي . 1

المحيــط بهــا.

متابعــة توزيــع ميثــاق الشــراكة علــى منســوبي المدرســة والطــالب واألســر . 2
المحلــي. والمجتمــع 

د. لجنة التميز والجودة:
استطالع آراء أولياء األمور والمجتمع المحلي في إعداد خطة المدرسة.. 1

تزويد أولياء األمور والمجتمع المحلي بإنجازات المدرسة.. 2
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الفصل الثالث: 
نماذج من شراكة المدرسة مع المجتمع
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نماذج من شراكة المدرسة مع المجتمع

أ- شركات القطاع الخاص :

للقطــاع الخــاص دور كبيــر فــي الشــراكة المجتمعيــة مــع المــدارس مــن 
خــالل اآلتــي :

المساهمة في توفير موارد للمدرسة.. 1

استثمار مرافق المدرسة في األنشطة المجتمعية .. 2

تهيئة مرافق مؤسسات المجتمع في إقامة بعض األنشطة الطالبية .. 3

المساهمة في ربط التعليم بسوق العمل.. 4

ب- وسائل اإلعالم :

تقــوم وســائل اإلعــالم بــدور مهــم فــي مشــاركة المدرســة فــي العمليــة 
التربويــة ومنهــا : 

عكس الصورة االيجابية للمدرسة والمجتمع. . 1

تغطية أنشطة مدارس التعليم العام.. 2

المساهمة في  تنمية القيم واالتجاهات والسلوكيات اإليجابية.. 3

تنمية مهارات الطالب في مجال اإلعالم.. 4

ج- األندية والمراكز الرياضية :

ــا  للمدرســة ومنســوبيها  تشــكل األنديــة والمراكــز الرياضيــة رافــًدا  داعًم
والطــالب مــن خــالل التنســيق والتعــاون الفاعــل،  وذلــك عــن طريــق 

اآلتــي:
مساعدة المدرسة في استثمار الطاقة لدى الطالب.. 1

والتعــاون . 2 االحتــرام  مثــل  القيــم  الطــالب  إكســاب  فــي  المدرســة  مســاعدة 
واأللعــاب  األنشــطة  خــالل  مــن  الفريــق  بــروح  والعمــل  والتســامح  والنظــام 

الرياضية...وغيرهــا.

اســتفادة المــدارس مــن الخبــرات المميــزة فــي مجــال التدريــب فيمــا يتعلــق . 3
الرياضيــة. باألنشــطة 

د- المؤسسات الصحية:

تســهم المؤسســات الصحيــة فــي تعزيــز الصحــة المدرســية لمنســوبي 
المدرســة والمتعلميــن مــن خــالل اآلتــي:

زيــادة الوعــي لــدى المدرســة والمجتمــع المحلــي حــول العناصــر الغذائيــة الالزمــة . 1
للنمو الجســمي الســليم.

زيادة الوعي الصحي الوقائي لدى المدرسة والمجتمع المحلي.. 2
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عقــد نــدوات ومحاضــرات مــن قبــل المختصيــن حــول مواضيع التدخين والســمنة . 3
وأمــراض الســكر والضغــط وغيرهــا مــن األمــراض الشــائعة فــي المجتمــع، 

وســبل الوقايــة منهــا.

ه- مؤسسات التعليم العالي:

تعــّد مؤسســات التعليــم العالــي أحــد مكونــات ومؤسســات المجتمــع 
ــم  ــن المدرســة  ومؤسســات  التعلي ــق العالقــة والتعــاون بي ــم توثي و يت

ــي: ــب ومــن أبزرهــا اآلت ــي واســتثمارها مــن خــالل عــدة جوان العال
تطبيــق األبحــاث التــي تلبــي حاجــة المدرســة وفًقــا  لخطتهــا ، بعــد إجــراء مســح . 1

لحاجاتهــا مــن البرامــج  التعليميــة ، وخاصــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات .

عقد محاضرات وورش عمل لرفع كفايات منسوبي المدرسة .. 2

التعليــم . 3 إلــى مؤسســات  المدرســة  للمتعلميــن ومنســوبي  زيــارات  تنظيــم 
العالــي للتعــرف علــى أنشــطتها  وفعالياتهــا وأقســامها وغيرهــا، واالســتفادة 

مــن خدماتهــا ومرافقهــا.

و- الشرطة:

ــن ،  وتتشــارك  ــة واجباتهــا وخدمــة المواطني ــز الشــرطة بتأدي تقــوم مراك
مــع المدرســة بتقديــم مــا يأتــي :

النــدوات والمحاضــرات للطــالب والمجتمــع المحلــي حــول واجبــات واختصاصــات . 1
الشــرطة وآليــات التعــاون معهــا .

محاضــرات توعويــة لمنســوبي المدرســة والطــالب عــن الوقايــة مــن الجرائــم، . 2
واإلبــالغ عنهــا.

محاضرات وندوات تعريفية عن واجبات المواطن في حماية وطنه.. 3

تنظيــم زيــارات للطــالب ومنســوبي المدرســة إلــى مراكــز الشــرطة للتعــرف . 4
أنشــطتها وفعالياتهــا. علــى 

ز- اإلدارة العامة للمرور:

تعــّد مراكــز المــرور مــن المؤسســات الهامــة فــي المجتمــع وذلــك لدورهــا 
باألنظمــة  الســيارات وااللتــزام   األســاس فــي ضبــط عمليــات قيــادة 

ــم مــا يأتــي :  والتعليمــات، وتتشــارك مــع المدرســة بتقدي
النــدوات والمحاضــرات للطــالب والمجتمــع المحلــي حــول القيــادة الســليمة . 1

للســيارات.

محاضرات توعوية في االستخدام السليم للمركبة والطرق .. 2

محاضرات توعوية عن الحوادث ، وطرق التعامل معها.. 3

ح- المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

ونفســية  واجتماعيــة وســلوكية  بيئيــة وصحيــة  آثــار ســلبية  للمخــدرات 
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واقتصاديــة علــى أفــراد المجتمــع، وألهميــة  وخطــورة هــذا الجانــب وأثــره 
علــى المجتمــع يمكــن التعــاون بيــن المدرســة والمديريــة العامــة لمكافحــة 

المخــدرات لتقديــم اآلتــي:
النــدوات والمحاضــرات للطــالب والمجتمــع المحلــي حــول الوقاية مــن المخدرات . 1

ومكافحتها.

محاضــرات توعويــة للطــالب والمجتمــع المحلــي حــول أضــرار المخــدرات الصحيــة . 2
والنفســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة .

األبنــاء . 3 متابعــة  ســبل  حــول  المحلــي  والمجتمــع  لألســر  توعويــة  محاضــرات 
. المخــدرات  علــى  واإلدمــان  والتعاطــي  االســتخدام  مــن  لحمايتهــم 

ط- المديرية العامة للدفاع المدني:

تعــّد المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي مــن اإلدارات الهامــة في المجتمع 
لدورهــا فــي الحمايــة والوقايــة مــن المخاطــر المختلفــة،  ويمكــن أن تقــدم 

للمــدارس اآلتي :
محاضرات توعوية للطالب والمجتمع المحلي حول الوقاية من أخطار الكهرباء . 1

والسيول والحرائق وغيرها.

محاضــرات توعويــة للطــالب والمجتمــع المحلــي حــول التعامــل مــع الحــوادث . 2
وإخــالء المصابيــن.

ورش عمــل للطــالب ومنســوبي المدرســة للتدريــب علــى عمليــات اإلخــالء . 3
الحرائــق وغيرهــا. وإطفــاء 
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