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املجتمعية  احلياة  دعائم  من  واحدًة  املجتمعية  امل�سوؤولية  تعّد 

التنمية  اإن  بل  واجلماعي،  ال��ف��ردي  للتقدم  و�سيلة  فهي  املهمة، 

تقا�ص  حيث  املجتمعية،  امل�سوؤولية  على  يقومان  الب�سري  والتقدم 

وجتاه  نف�سه  جتاه  امل�سوؤولية  حتمله  مبدى  جمتمعه  يف  الفرد  قيمة 

النف�سية.  وال�سحة  ال�سالمة  من  قدر  على  يكون  بحيث  الآخرين؛ 

املتاحة  امل�سارات  اأحد  متثل  الجتماعية  املهارات  لتنمية  والرتبية 

نف�سه  جتاه  دوره  ُي��درك  الذي  وتن�سئته،  امل�سوؤول  املواطن  لإع��داد 

وجتاه منو مناحي احلياة يف جمتمعه وتطورها، وهي جوهر مفهوم 

امل�سوؤولية املجتمعية وم�سمونها.

املدر�سة و املجتمع املحلي

املدر�سة هي املوؤ�س�سة الرتبوية الجتماعية الر�سمية التي تتبنى 

حتقيق الأهداف العامة واخلا�سة للمجتمع وذلك يف اإطار �سيا�سة 

ت��رب��وي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ن��ب��ث��ق من 

للدولة.  عامة  و�سيا�سة  اأه��داف 

وهي املوؤ�س�سة الأمينة التي اأولها 

رعاية  يف  العالية  ثقته  املجتمع 

الن�صء وتربيتهم، وهي توؤّدي دورًا 

الربامج  رائدًا يف جمال حت�سني 

والأن�����س��ط��ة ال���رتب���وي���ة، ل��ذل��ك 

املدر�سة  دور  تاأكيد  اأج���ل  وم��ن 

قيادة  يف  وم�ساعدتها  ال��ري��ادي 

ال��ت��غ��ي��ري والإ����س���الح وال��ت��ط��وي��ر 

اأج��ل تفعيل دور  ال��رتب��وي، وم��ن 

وم�ساعدتها  ال��ري��ادي  املدر�سة 

يف حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ات اأك���رب يف 

تعليم  نوعية  بتح�سني  يتعلق  ما 

خالل  من  وذل��ك  طلبتها  وتعلم 

الفعاليات  من  مبجموعة  قيامها 

والأن�����س��ط��ة امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ما 

يتوافر لديها من اإمكانات مادية 

وب�سرية، ل بد من توثيق التعاون 

بينها وبني املجتمع املحلي، لذلك 

فعالقة املدر�سة باملجتمع املحلي 

هي كعالقة البذرة بالرتبة، فاإذا 

ومرعية  �ساحلة  ال��رتب��ة  ك��ان��ت 

واأ�شبحت  ال��ب��ذرة  من��ت  بعناية 

اأما  ال��رتب��ة،  هي  واملدر�سة  ال��ب��ذور  هم  فالطلبة  مثمرة.  �سجرة 

بو�سفهم عنا�سر  للمجتمع  وانتقالهم  الطلبة  ن�سوج  فهي  ال�سجرة 

مثمرة مفيدة فيه. فال ميكن للمجتمع اأن يكون متقدمًا دون وجود 

التعليم  يف  ما  اأه��م  »اإن  بلي:  اآرن�ست  يقول  كما  ممتازة،  مدر�سة 

وظيفتها  توؤدي  اأن  ميكن  ل  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأن  هو  اجتماعيًا 

بني جدران اأربعة، بل يجب اأن تتعاون مع املوؤ�س�سات اخلارجية يف 

البيئة املحلية لتوؤدي هذه الوظيفة على الوجه املن�سود، وكلما كانت 

اأكر ا�ستجابة حلاجات بيئتها وجمتمعها، كانت اأكر فاعلية واأعمق 

اأثرًا«. 

حملي  جمتمع  خللق  الأ�سا�سية  الأوىل  اللبنة  هي  فاملدر�سة  اإذن 

فعال، فرجال الأمة هم بالأم�ص طلبة املدار�ص، وطلبة املدار�ص هم 

الم�س�ؤولية المجتمعية بين المدر�سة والمجتمع المحلي
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الأ�سا�سية  املراحل  يف  الطالب  متد  التي  هي  فاملدر�سة  الغد،  رجال 

لت�سنع  الجتماعية  والأ�س�ص  العلمية،  واملناهج  الأخالقية،  باملبادئ 

منه رجاًل ر�سينًا، ومواطنًا اأمينًا حتى يبني جمتمعه ب�سورة �سحيحة 

�سليمة تدفع به اإىل الأمام، يقول جون ديوي "باإمكان املدر�سة اأن تغرّي 

املوؤ�س�سات  �سائر  عنه  تعجز  وهو عمل  اإىل حدِّ معني،  املجتمع  نظام 

الجتماعية". فاملدر�سة نواة املجتمع واملجتمع هو نتاج املدر�سة. 

نخل�ص اإىل اأن املدر�سة جزء من املجتمع املحلي ولها معه عالقة 

مرتابطة ومنتظمة، ومن خالل هذه العالقة تكون �سخ�سية الطالب 

الذي يخ�سع لنظامها و�سيا�ستها الداخلية. هذه العالقة هي عالقة 

ت�ساركيه فاملدر�سة تعمل على بناء �سخ�سية الطالب، ويعمل املجتمع 

املحلي املحيط )الأ�سرة، الأ�سدقاء( على اإمتام هذا الدور. 

واملجتمع هو جمموعة من اأفراد وموؤ�س�سات تربطهم جمموعة 

من القيم والجتاهات، ولديهم اأهداف عامة ي�سعون اإىل حتقيقها. 

واحليوية  الب�سرية  املكونات  من  جمموعة  اأنه  على  تعريفه  وميكن 

واملادية التي تعي�ص يف بيئة معينة وحتكمه عالقات حمددة.

عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي 

اأنها عالقة  ميكن و�سف عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي على 

�سواء  الطالب،  �سخ�سية  لبناء  كافة  ت�ساركيه يف جوانبها  متبادلة 

اإن�سانًا فعاًل يف  اأو الرتبوية ليكون الناجت  من النواحي الجتماعية 

جمتمعه يعمل على تقدمه وازدهاره م�ستقباًل. اإن العملية الرتبوية 

اأطراف  اأدوارها  تتقا�سم  العنا�سر  متفاعلة  معادلة  كلها  باأبعادها 

يف  جميعها  تتعاون  بحيث  واملجتمع  واملدر�سة  الأ�سرة  اأهمها  عدة 

تاأدية هذه الر�سالة على خري وجه للو�سول اإىل النتائج املرجوة، ول 

واملدر�سة.  املجتمع  ال�سالت بني  توثيق  اإل من خالل  يتحقق ذلك 

وهذا ما يردده جون ديوي بقوله: »ل يت�سنى للمدر�سة اأن تعد طلبة 

للحياة الجتماعية اإل حني ميثل النظام فيها احلياة الجتماعية.«

املحلي  للمجتمع  درا���س��ة  بعمل  املدر�سية  الإدارة  دور  وي��ربز 

ت�ستطيع اأن تقوم بدورها يف حل م�سكالته؛ وحت�سني ظروف احلياة 

املعي�سية فيه، لذلك فهي تنظم املحا�سرات لتوعية اأفراد املجتمع، 

من  اأف��راده  متكن  وكذلك  املدر�سية،  املكتبة  اأبواب  اأمامهم  وتفتح 

الإفادة من مالعبها وقاعاتها للقيام باأن�سطتهم النافعة.. وباملقابل 

فاإن املجتمع يقدم امل�ساعدات املعنوية واملادية التي متكن املدر�سة 

من القيام بدورها ب�سورة مقبولة.

واملعلمني، حيث  الآباء  العالقة من خالل جمال�ص  وتربز هذه 

مع  والتوا�سل  املدر�سة  لزيارة  الأمور  اأولياء  بدعوة  املدر�سة  تقوم 

اأن�سطة، والتباحث مع املعلمني  هيئاتها، وم�ساهدة ما تقوم به من 

واملر�سد الرتبوي من خالل تفاعل اإيجابي، يعود بالنفع على الأبناء 

)الطالب( حيث اإّن اأولياء الأمور اأ�سحاب دور حا�سم يف ا�ستمرار 

ويعتمد ذلك على  واملجتمع،  املدر�سة  القائمة بني  العالقات  �سبكة 

املكاملات  خ��الل  من  وذل��ك  الوالدين  مع  الر�سمي  غري  الت�سال 

الهاتفية وت�سجيل املالحظات عن �سلوك الطالب، ومتثل العالقات 

ال�سخ�سية مع املدر�سة دورًا مهمًا يف ربط املدر�سة باملجتمع وذلك 

عن طريق الزيارات املنزلية على �سبيل املثال.

التنوير  برامج  من  العديد  بعمل  تقوم  اأن  للمدر�سة  وميكن 

لأولياء الأمور يف �سكل برامج غري ر�سمية عرب لقاءات ور�سم خطط 

عمل يتم تنفيذها خالل العام الدرا�سي، وبالطبع ترتكز مو�سوعات 

جهود  الأم��ور  لأولياء  يكون  بحيث  الطلبة  على  كلها  اخلطط  هذه 

املتاحة  الفر�ص  اإث��راء  من  ب��ّد  ول  اللقاءات.  ه��ذه  مثل  يف  مكثفة 

كافة  املجتمع  م��وارد  واإ�سراك  الطلبة،  من  واملتفوقني  للموهوبني 

بالأفراد  بال�ستعانة  وذلك  كلها  الأخرى  والربامج  العمل  ور�ص  يف 

والكمبيوتر،  الر�سم،  مثل  كافة  املجالت  يف  خربة  لديهم  الذين 

يحدث  التعلم  بيئة  اإث��راء  اإّن  حيث  وغريها  والعلوم،  والهند�سة، 

عندما ُت�ستخدم امل�سادر العقلية واملادية املتاحة يف املجتمع كموارد 

يكون  واملجتمع  املدر�سة  بني  وامل�ستمر  الدائم  وبالت�سال  للتعلم. 

والطبيعي  الإن�ساين  العامل  مع  اندماجًا  واأكر  ن�ساطًا  اأكر  الطلبة 

املحيط بهم يف حياة اأكر واقعية.

واأول��ي��اء  الطلبة،  من  لكل  بالن�سبة  للموقف  �ساملة  وبنظرة 

التعليم  فر�ص  زيادة  ميكن  اأنه  نرى  واملجتمع،  واملدر�سة،  الأم��ور، 

�سوف  فالطلبة  وخارجها،  املدر�سة  ج��دران  داخ��ل  كلهم  لالأفراد 

يك�سبون لأنهم �سيفيدون من نتائج العالقات بني املدر�سة واملجتمع 

ي�ستمتعون  لأنهم  يك�سبون  �سوف  الأم��ور  واأولياء  حياتهم،  واقع  يف 

مب�ساركتهم وعالقتهم يف كل من املدر�سة واملجتمع، واملجتمع �سوف 

للمدر�سة  ما ميلك من خدمات  اأكرب  بفعالية  يقدم  عندما  يك�سب 

النمو  للطلبة، وهكذا حتدث زيادة يف  التعليمية  البيئة  ت�سكل  التي 

التعليمي لأفراد املجتمع كلهم.
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اأن توؤّدي  وتتوافر يف املجتمع م�سادر واإمكانات متعددة ميكن 

دورًا مهمًا ومتميزًا يف تنمية الإبداع لدى الطلبة بوجه عام، ويجب 

اأن تكون املدر�سة على وعي بهذه اخلدمات ومنها و�سائل الإعالم، 

وال�سحف، واملجالت، فالربامج التعليمية والثقافية والعلمية التي 

حا�سة  من  اأكر  توظيف  اإىل  الطلبة  تدفع  التلفاز  خالل  من  تبث 

مما ينمي خيال هوؤلء الطلبة واإبداعهم، وميكن اإجراء م�سابقات 

هذه  تقوم  بحيث  وامل�سموعة  املرئية  الإع��الم  و�سائل  عرب  لالإبداع 

الطلبة  من  وُيطلب  الواقع،  من  واأجهزة  اأدوات  بطرح  امل�سابقات 

التخيل واإبداع اأفكار جديدة مل ي�سبق اأن فكروا فيها.

املدر�سة  بني  عالقة  هناك  تكون  عندما  اأن��ه  ذل��ك  وخال�سة 

يف  مندجمون  الآب���اء  ب��اأن  ق��وي  اإح�سا�ص  هناك  يكون  واملجتمع 

اأن  قوي على  دليل  ويكون هناك  املدر�سة وخارجها،  داخل  اأن�سطة 

الآباء ي�سعرون بالرتياح عند جميئهم اإىل املدر�سة يف اأثناء اليوم 

وقتهم  يهبون  للجميع  مدر�سة  باأنها  ف��رد  كل  وي�سعر  الدرا�سي، 

املدر�سة  يف  التعليم  عملية  تطوير  اأج��ل  من  واأموالهم  وطاقاتهم 

واملجتمع ككل.

اأهمية التوا�سل بني املجتمع واملدر�سة

�شرورات  من  �شرورة  اأ�شبح  باملجتمع  املدر�شة  ارتباط  اإن 

تعليمي  نظام  هناك  يكون  اأن  املنطق  من  لي�ص  اإذ  اجليد،  التعليم 

اإذ  فيه،  ين�ساأ  الذي  املجتمع  احتياجات  اإ�سباع  على  يقوم  ل  ناجح 

منعزل  واد  يف  تعمل  وه��ي  املجتمع  حاجات  املدر�سة  ت�سبع  كيف 

املدر�سة  ات�سال  الالزم  كان من  لذا  �سيئا،  املجتمع  تدري عن  ول 

بو�سفها جمتمعًا �سغريًا باملجتمع الكبري من خالل ما ياأتي:

ت�ستطيع  كي  ���س��روري  واملدر�سة  البيت  معطيات  بني  الربط   -1

املدر�سة تقييم امل�ستوى التح�سيلي لالأبناء.

التوا�سل ي�سهم يف توفري فر�ص احلوار املو�سوعي حول م�ستقبل   -2

الأبناء العلمي والرتبوي.

العملية الرتبوية داخل مدر�سته  اإن الطالب ي�سارك يف توجيه 

من زوايا كثرية لأنه حمورها؛ لذلك فاإن احتياجاته وقدراته وبيئته 

الجتماعية التي يعي�ص فيها )البيت واملجتمع املحلي( كلها تدخل 

يف اإطار توجيه عملية الرتبية، وعدم اأخذ هذا اجلانب يف العتبار 

يجعل الرتبية تعمل بعيدة عن اأهدافها املر�سومة.

وللوزارة دور كبري وريادي يف العملية التعليمية يف خدمة اأبنائنا 

الطلبة والإ�سهام يف حل العديد من امل�سكالت، ومما ل�سك فيه اأّن 

ت�سجيع الآخرين وتعريفهم بدورهم، كل فرد يف جماله، مع توعيتهم 

باأهمية التعاون بينهم وبني املدر�سة، �سيوؤدي اإىل رقي التعليم حتى 

بهم  والهتمام  امل�ستمرة،  باملتابعة  الإح�سا�ص  من  الطلبة  يتمكن 

لإزالة العوائق والعراقيل جميعها التي تعوقهم عن حتقيق اأهدافهم 

وتفوقهم.

التعاون  اأعلى ن�سبة من  اإىل حتقيق  اإننا يف هذا املجال ن�سعى 

عن  عزوفهم  ُيعزى  الذين  املدار�ص  مع  الأم��ور  لأولياء  والتوا�سل 

زيارة املدر�سة اإىل عدد من الأمور اأبرزها قلة الوعي لدى بع�سهم 

اهتمام  قلة  اإىل  اإ�سافة  املدر�سة،  مع  والتوا�سل  التعاون  باأهمية 

بع�سهم برتبية اأبنائهم وتعليمهم، ورمبا يرجع �سبب ذلك يف كثري 

من الأحيان اإىل قلة امل�ستويني التعليمي والثقايف لديهم، بالإ�سافة 

اإىل ظروف الرتباطات العملية.

التعاون  لتفعيل  امل��ق��رتح��ة  واالأ���س��ال��ي��ب  الو�سائل 

والتوا�سل بني املجتمع واملدر�سة

نظرًا لأهمية التعاون والتوا�سل بني البيت واملدر�سة وملا يحققه 

جتعله  �ساحلة  تربية  الن�صء  تربية  على  اإيجابية  اآث��ار  من  ذل��ك 

عن  البحث  من  بد  ل  وجمتمعه،  ولأ�سرته  لنف�سه  نافعًا  �سخ�سًا 

اأهمية املتابعة  الأ�ساليب املنا�سبة التي جتعل من ويل الأمر يدرك 

والأ�ساليب  الو�سائل  بع�ص  ياأتي  ما  ويف  املدر�سة.  مع  والتعاون 

املقرتحة لتفعيل التوا�سل بني البيت واملدر�سة :

اإخطار اأولياء الأمور مب�ستوى اأبنائهم اأوًل باأول والتعاون   .1

معهم حلل م�سكالتهم.

التوا�سل امل�ستمر مع اأولياء الأمور وتن�سيط العالقة معهم   .2

والأن�سطة  املدر�سية  اخلطط  يف  للم�ساركة  ودعوتهم 

والربامج املختلفة والحتفالت.

تكرمي الطلبة املتفوقني يف التح�سيل العلمي واملتميزين   .3

يف الأن�سطة املدر�سية وذلك بح�سور اأولياء اأمورهم.

الهتمام بعالج املتاأخرين درا�سيًا مب�ساركة اأولياء الأمور.  .4

تكرمي اأولياء الأمور املتوا�سلني والبارزين واملتعاونني مع   .5

املدار�ص يف املنا�سبات املختلفة.

توثيق  يف  لالإ�سهام  والأمهات  الآب��اء  جمال�ص  دور  تفعيل   .6

الآب��اء  جمال�ص  اإن  حيث  وامل��در���س��ة  البيت  ب��ني  ال�سلة 

والأمهات يف الواقع تعّد من اأهم الآليات املنا�سبة لربط 

البيت باملدر�سة.

واأ�سبوع تنمية  املفتوح  ال��ي��وم  لأ���س��ل��وب  امل��دار���ص  تبّني   .7

العالقة بني البيت واملدر�سة واإ�سراك اأولياء الأمور.

لأولياء  التوعية  وحمالت  واملحا�سرات  الندوات  تكثيف   .8

وزيارتها  مع املدار�ص  التعاون  اأهمية  لتو�سيح  الأم���ور 

الناجمة  الأ�سرار  وتو�سيح  الطلبة،  لأبنائهم  وفوائدها 

عن عدم التعاون والتوا�سل مع املدار�ص التي تنعك�ص على 

اأبنائهم. 

الإن��رتن��ت  �سبكة  على  وحتديثه  امل��در���س��ة  م��وق��ع  تفعيل   .9

با�ستمرار. 

املجتمع  لأف��راد  م�سائية  جمانية  تدريبية  مراكز  اإن�ساء   .10

لعقد برامج تربوية توعوية.
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اآلية تطوير عالقة املدر�سة باملجتمع

يعد تطوير العالقة والتعاون بني املدر�سة واملجتمع املحلي اأحد 

العوامل املهمة لتفعيل دور املدر�سة والرفع من كفاءاتها يف املجال 

الرتبوي  التطوير  جمال  يف  الأدبيات  وتو�سح  والتعليمي.  الرتبوي 

املخرجات  كفاءة  رف��ع  جم��ال  يف  وحيويتها  العالقة  ه��ذه  اأهمية 

املدر�سية، ويف ربط الأطر النظرية املعرفية للمدر�سة بواقع املجتمع 

وحاجاته واملتطلبات الالزمة لتنميته.

ف��اإّن  واملجتمع  الرتبية  بني  الوثيقة  الع�سوية  للعالقة  ونظرا 

املدر�سة ل ميكن اأن تعمل مبعزل عن النظام الجتماعي واملجتمع 

ككل. فعلى الرغم من ال�ستقاللية الن�سبية للمدر�سة اإل اأنه لميكن 

اعتبارها موؤ�ش�شة مكتفية ذاتيًا؛ واإمنا طبيعة دورها جتعلها مرتبطة 

ارتباطًا وثيقًا مبوؤ�س�سات املجتمع حيث تتاأثر بها وتوؤثر فيها.

وقد برز يف هذا الإطار مفهوم »مدر�سة املجتمع« حيث ل يقت�سر 

وتعليمهم  الطلبة  تعلم  على  املفهوم،  هذا  �سوء  يف  املدر�سة  دور 

فح�سب، بل يتعدى ذلك اإىل الدور احليوي الذي متار�سه يف تطوير 

على  املعتمد  املجتمع  مدر�سة  مفهوم  اإن  معه.  والتفاعل  حميطها 

النظام التفاعلي املفتوح للتعاي�ص وتبادل املنافع مع املجتمع، يوؤكد 

واقع املدر�سة املعا�سرة التي اأ�سبحت كينونتها ت�ستمد من انفتاحها 

وتفاعلها مع ق�سايا جمتمعها وحاجاته.

املدر�سة  مرافق  و�سع  اإىل  املجتمع«  »مدر�سة  مفهوم  ويدعو 

اأوجه ذلك ال�ستخدام  املحلي، ومن  املجتمع  واإمكاناتها يف خدمة 

ال�ساحات واملالعب  امل�سرتك ملباين املدر�سة ومن�ساآتها وا�ستخدام 

امل�سرحية،  والعرو�ص  والريا�سية،  الجتماعية  املهرجانات  لإقامة 

والإف����ادة م��ن اخل���ربات امل��ت��واف��رة يف امل��در���س��ة لإق��ام��ة ال���دورات 

من  وغريها  الأمية  حمو  وف�سول  التدريبية 

اأوجه التعليم امل�ستمر.

وي���اأت���ي اله��ت��م��ام ب��ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ة 

العالقة  اإط���ار  يف  واملجتمع  امل��در���س��ة  ب��ني 

نتاجًا  املدر�سة  ك��ون  املتزامنة  الوظيفية 

والفكرية  والقت�سادية  الجتماعية  للبيئة 

الطبيعي  واحل�����س��ن  ملجتمعها  والثقافية 

وتتطور  هويتهم  تت�سكل  ال��ذي��ن  ل��الأف��راد 

مهاراتهم وخرباتهم من خاللها لي�سبحوا 

يف  يجتهدون  ب��ن��اء  ع��وام��ل  تخرجهم  بعد 

حتديث املجتمعات التي ن�سوؤوا فيها.

ال��رتب��وي��ة  العملية  اأب���ع���اد  ك��ان��ت  ومل���ا 

فيه؛  تعمل  ال��ذي  املجتمع  طبيعة  حتددها 

اإعداد  يتطلب  للمدر�سة  املتوقع  الدور  فاإن 

من  امل�ستقبلية  اأدواره���م  ملمار�سة  الأف��راد 

ومبا  وق��درات��ه��م،  ميولهم  اكت�ساف  خ��الل 

خالل  ومن  املجتمع.  حاجات  مع  يتنا�سب 

وخربات  معلومات  من  الطلبة  يتعلمه  ما  كل  يتحول  العملية  هذه 

يف  دوره  ممار�سة  على  لي�ص  ي�ساعده  معريف  ر�سيد  اإىل  ومهارات 

املجتمع وح�شب واإمنا على فهم طبيعة النظام الثقايف والجتماعي 

اأي�سًا، وما الدور الذي �سيحتّله على ال�سعيد الجتماعي مما ي�ساعده 

على التكيف والتفاعل مع النظام الجتماعي ال�سائد يف املجتمع.

اإن حتقيق الرتبية ال�ساملة، يتطلب مزيدًا من التعاون والتن�سيق 

بني املدر�سة وموؤ�س�سات املجتمع املختلفة، مبا يف ذلك الأ�سرة كونها 

احل�سن الأول للطالب، وكذلك امل�سجد بقيمه الروحية والجتماعية، 

و املوؤ�س�سات القت�سادية مبا متلكه من موارد واإمكانات، واملوؤ�س�سات 

الأخرى،  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  والرتويحية،  والإعالمية  الثقافية 

من  التخفيف  اإىل  وي��وؤدي  الرتبوي،  الأداء  تطوير  يف  ي�سهم  مما 

�شغوط الزدواجية القيمية واملعرفية التي قد يتعر�ص لها الطالب 

من خالل تعدد م�سادر التلقي والتوجيه.

اإ�سافة اإىل ما تقدم تفتح العالقة بني املدر�سة واملجتمع املحلي 

اآفاقًا وا�سعة اأمام العاملني يف املجال الرتبوي لالإفادة من م�سادر 

ي�سهم  مما  والتكنولوجية؛  واملعرفية  القت�سادية  املحلي  املجتمع 

التح�سيل  م�ستوى  تطوير  اإىل  ويقود  الرتبوية  العملية  تطوير  يف 

الدرا�سي للطلبة.

اإّن تطوير العالقة والتعاون بني املدر�سة واملجتمع املحلي يوؤدي 

املجتمعية،  التنمية  حركة  مع  وتفاعلها  املدر�سة  اإ�سهام  زيادة  اإىل 

والرتبوية.  العلمية  واملرافق  وامل�سادر  تبادل اخلربات  زيادة  واإىل 

الب�سرية  الإمكانات  الإفادة من  تفعيل  للمدر�سة من خالل  وميكن 

املحلي  املجتمع  ومن خالل حتديد حاجات  التي متتلكها،  واملادية 

املحلي  املجتمع  مع  تعاونها  تفّعل  اأن  تواجهه،  التي  وامل�سكالت 

وموؤ�س�ساته.
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