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The Role Of Civil Society Organizations In  Developing Educational 

Process In The Schools Of  Basic Education At Kerry Locality(Field 

Study From Educational Instructors)                                    
دور منظمات اجملتمع ادلدين يف تطوير العملية التعليمية  مبدارس مرحلة التعليم 

 األساسي مبحلية كرري:)دراسة ميدانية من وجهة نظر ادلشرفني الرتبويني (
 

 /جامعة الزعيم األزهري/   السوداناماين خمتار عوض هللا دمحم د. 
 

 ملخص                                          
تناكلت الدراسة رلاؿ االدارة الًتبوية .ىدفت دلعرفة دكر منظمات اجملتمع ادلدين يف تطوير العملية 

اخلرطـو . اتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي ،كبلغ التعليمية  يف مرحلة التعليم األساسي دبحلية كررم بوالية 
( من ادلشرفُت الًتبويُت كىي  عينة قصدية. مت استخداـ االستبانة كأداة جلمع 44حجم عينة الدراسة )

( ،اختبار SPSSالبياانت ، كمت ربليل البياانت بواسطة برانمج احلـز االحصائية للعلـو االجتماعية )
 )ت(.

ضعف دكر مؤسسات اجملتمع ادلدين يف تطوير للعديد من النتائج من أعلها : كمن مث توصلت الباحثة 
كما العملية التعليمية دبدارس مرحلة التعليم األساسي من كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت  دبحلية كررم ،

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  من كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق ابلدكر الذم 
ضعف دكر ت ،،قـو بو منظمات اجملتمع ادلدين يف ربسُت البيئة التعليمية  لصاحل ادلؤسسات الصحية، ت

 النقاابت العمالية كادلهنية يف تطوير العملية التعليمية من كجو نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم.
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تمع ادلدين دبدارس بتفعيل دكر منظمات اجملمن خالؿ ما توصلت إليو  الباحثة من نتائج قد أكصت 
مرحلة التعليم  األساسي ابلسوداف بصفة عامة ،كمدارس مرحلة األساس دبحلية كررم بصفة خاصة، 
ضركرة ربفيز اجلهات األكثر دعما من منظمات اجملتمع ادلدين للمدارس يف تطوير العملية التعليمية من 

 قبل مؤسسات الدكلة ادلسؤكلة من التعليم . 
 .التعليمية  ، التعليم األساسي حية: منظمات اجملتمع ادلدين، تطور العمليةالكلمات ادلفتا

 
Abstract 

      This study dealt with the field of school management.  The study aimed to identify 

the role of civil society organizations in developing educational process in basic 

educational level at Karari locality in Khartoum state. The researcher has employed 

descriptive method. The study’s sample consisted of (44) educational instructors. A 

questionnaire was also used as a tool to collect data. The collected data was analyzed by 

using SPSS program and (T) test. A number of results were found out by the study; some 

of the most important ones were, civil society organizations are of ineffective role in 

developing educational process in schools of basic educational level from the view of 

educational instructors at Karari locality, there are differences of statistical significance 

from the perspective of educational instructors at Karari locality with respect to the role 

of civil society organizations in improving educational environment in favor of 

charitable health institutions , labor and professional unions are ineffective role in 

developing educational process from the view of educational instructors at Karari 

locality. In the light of the above mentioned results, the researcher made the following 

recommendations, it is significant to activate the role of civil society organizations in 

basic educational level schools in Sudan in general and at Karari locality schools in 

particular, It is necessary to motivate the most supportive civil society organizations that 

developing schools in educational process.  

 

Key words: Civil Society Organization s – Developing Educational Process – Basic 

Education. 
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 الفصل األول

 :ادلدخل1 -1

لقد تناكؿ البحث دكر منظمات اجملتمع ادلدين ادلتمثلة يف اجلمعيات األىلية  كالنقاابت ادلهنية 
التعليمية. كنظرا لالتساع ادلطرد يف كادلؤسسات الصحية اخلَتية كما تقـو بو من اجل تطوير العملية 

الطلب علي التعليم دبراحلو مجيعها ، كبسبب قلة ادلوارد الداعمة اليت سبلكها احلكومات ،كما تعانيو من 
عجز أثر علي القياـ بكامل مهامها ضلو النظاـ التعليمي ، فإنو من ادلناسب اللجوء إيل مصادر كموارد 

يف دعم التعليم ، لذا كاف ىناؾ ما يسمى ابدلنظمات غَت احلكومية    غَت حكومية للمساعدة هبذا الدكر
كأحد القطاعات الرئيسة اليت تساعد الدكلة على تغطية أنشطتها ادلختلفة.. )عادؿ الكساد م 

 (33-32،ص 3002،
كاجلمعيات األىلية ذلا دكر كبَت يف التصدم للعديد من ادلشكالت اجملتمعية كادلساعلة يف حلها كخاصة 

يف فيما يتعلق ابلعملية التعليمة .كيالحظ اف ادلؤسسات الًتبوية تعاين من الضعف كصارت ال تقـو 
ابدلسؤكليات ادلنوطة هبا ، كانعكس ذلك علي نوعية اخلدمة ادلقدمة للمواطنُت ،لذلك صارت ىنالك 

ت األىلية كالكياانت ضركرة كجود شراكة ما بُت االحزاب السياسية كالنقاابت ادلهنية كالعمالية كاجلمعيا
العمالية كالقطاعات اخلَتية من اجل الوصوؿ إيل كضع أقرب إيل العدالة كادلساكاة بُت الدكؿ كأفرادىا يف 

.      ( .37،ص 3004استفادهتم من جوانب  الًتبية كالتعليم يف اجملتمع)دمحم االصمعي ،  

يطلق عليو أحياان )القطاع الثالث ( كؽلكن القوؿ أبف اجملتمع ادلدين ىو قطاع غَت حكومي كالذم  
لتمييزه عن احلكومة من انحية ،كالقطاع اخلاص من انحية اثنية ، فهو يتكوف من ركابط تقـو على العمل 
الطوعي ،كال تسعى لتحقيق ربح ، كاذا كانت كلمة رلتمع مدين  حيت كقت قريب تًتجم  يف اللغة 

موعة من ادلنظمات كادلؤسسات غَت احلكومية ،كاليت تنشأ العربية ايل )رلتمع أىلي( لتدؿ علي ارتباط رل
لتحقيق  أىداؼ اجتماعية لألىل كاالقارب كاجلَتاف ، دبا يوحي دبعاين التضامن كقوة االرتباط  فاف تعقد 
احلياة يف اجملتمع ادم ايل اتساع نطاؽ تلك ادلنظمات حبيث مل تعد قاصرة على الركابط الضيقة  كاظلا 

ادا من انتماءات أسرية ،كثقافية ،اجتماعية ،متعددة  ال ذبمعهم صلة دـ اك قرابة مباشرة صارت تضم أفر 
كاظلا يشًتكوف يف مصاحلهم االقتصادية كاىتماماهتم االجتماعية كالفكرية )كالدفاع عن مصاحل كقضااي 
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ال زبضع فئات معينة( كاصبح اجملتمع ادلدين يشمل أم منظمة أك مؤسسة ال تنشأ بواسطة احلكومة ك 
لتوجيهها ادلباشر كإظلا يؤسسها األفراد إبرادهتم احلرة، للقياـ بعمل تطوعي ؼلدـ األعضاء كاجملتمع 

 .(7-6،ص 3054ابستخداـ الوسائل السلمية اليت غليزىا النظاـ كالقانوف. ) رانيا فؤاد عبد احلكيم ،
اجملتمعية  بُت ادلؤسسات التعليمية  كلقد أشارت أماين سلتار ايل أف ىناؾ ضركرة ملحة لعقد ىذه الشراكة

كمؤسسات  اجملتمع  ادلدين كالتنظيمات االجتماعية ك ادلهنية  كاالحزاب السياسية يف دعم القضااي 
القومية كالعمل علي حلها، كالشراكة  اجملتمعية تعترب اكثر اتساعا من ادلشاركة ، حيث يتقاسم فيها 

الدكار كادلسئوليات كادلصاحل ادلتبادلة كصوال لتحقيق االىداؼ الشركاء من اطراؼ اجملتمع  كتنظيماتو ا
ادلرجوة ، كما اف الشراكة اجملتمعية تعمل علي توثيق الركابط كتضافر اجلهود كالتنسيق بُت التنظيمات 

يف رلتمع  االمة يف جو من التفاىم كالتعاكف كتبادؿ اخلربات كاالفكار كتعزيز الثقة،  .االجتماعية كادلهنية
قد تصل ايل انشطة ما كتكاملها من اجل اغلاد عالقات تعاكنية  فعالة ربقق الشراكة الكاملة اليت ك 

)اماين سلتار تستنفر جهود كافة التنظيمات االجتماعية كادلهنية يف رلتمع االمة يف دعم قضاايه ادلطركحة.
 (755، ص  3057عوض هللا،

 لرئيس التايل :دما تقدم تتمثل مشكلة هذا البحث يف السؤال ا1-2
ما دكر منظمات اجملتمع ادلدين يف تطوير العملية التعليمية  دبدارس مرحلة  التعليم األساسي دبحلية كررم 

 من كجو نظر ادلشرفُت الًتبويُت ؟

 وتفرع من السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية:
تتعلق ابلدكر الذم تقـو بو منظمات /  ىل ىناؾ فركؽ يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  1

اجملتمع ادلدين يف ربسُت البيئة التعليمية ابختالؼ جهة ادلشاركة دبدارس مرحلة التعليم األساسي دبحلية  
 كررم؟

/ ىل ىناؾ فركؽ يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق بدكر منظمات اجملتمع ادلدين يف 2
 علمُت ابختالؼ جهة ادلشاركة دبدارس مرحلة التعليم   األساسي دبحلية كررم؟تطوير  النمو ادلهٍت للم

/ ىل ىناؾ فركؽ يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق بدكر  منظمات اجملتمع ادلدين  3
  يف ربسُت التحصيل الدراسي للتالميذ ابختالؼ جهة ادلشاركة دبدارس مرحلة التعليم األساسي دبحلية

 كررم ؟



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 
 

Route Educational & Social Science Journal 508 

Volume 6(6); June 2019 

 

/ / ىل ىناؾ فركؽ يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق بدكر منظمات اجملتمع ادلدين 4
 يف ربسُت اداء االدارة ادلدرسية  ابختالؼ جهة ادلشاركة دبدارس مرحلة التعليم األساسي دبحلية كررم؟

 
 أمهية البحث :1-3

 تكمن أعلية ىذا البحث يف اآليت :
ل علي تطوير التعليم دبرحلة التعليم األساسي من خالؿ توسيع نطاؽ مشاركة  منظمات العم  -١

 اجملتمع ادلدين.
تبٍت االذباىات الًتبوية احلديثة يف تطوير التعليم  األساسي يف السوداف بعقد شراكات مع منظمات -3

 اجملتمع ادلدين لتطوير العملية التعليمية ك برارلها الًتبوية .
تباه إدارات مدارس مرحلة األساس ايل اعلية دكر منظمات اجملتمع ادلدين يف تطوير العملية لفت ان -٢

 التعليمية.

حث ادلسؤكلُت كصانعي القرار يف رلاؿ التعليم األساسي بوزارة الًتبية كالتعليم االربادية ابالىتماـ -٣
 سوداف.دبنظمات اجملتمع ادلدين كدكرىا الداعم دلرحلة التعليم  األساسي ابل

اخلركج بنتائج كتوصيات يستفيد منها الباحثوف يف رلاؿ الًتبية بصفة عامة  ، كادلهتموف دبنظمات -2
 اجملتمع ادلدين كدكرىا يف تطوير العملية التعليمية يف السوداف بصفة خاصة .

 سوداف .اخلركج بنتائج كتوصيات يستفيد منها  ادلخططوف للتعليم  يف كزارة الًتبية كالتعليم ابل -٥

 
 أهداف البحث :1-4

/ التعرؼ على دكر منظمات اجملتمع ادلدين يف تطوير العملية التعليمية من خالؿ ربسُت البيئة ادلدرسية 1
 دبدارس مرحلة التعليم األساسي. 

/ التعرؼ على دكر منظمات اجملتمع ادلدين يف تطوير العملية التعليمية من خالؿ تطوير النمو ادلهٍت 3
 دبدارس  دبرحلة التعليم األساسي . للمعلمُت

/ التعرؼ على دكر منظمات اجملتمع ادلدين يف تطوير العملية التعليمية من خالؿ ربسُت التحصيل 2
 الدراسي للتالميذ دبدارس مرحلة التعليم األساسي.
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اء اإلدارة  / التعرؼ على  دكر منظمات اجملتمع ادلدين  يف تطوير العملية التعليمية  من خالؿ ربسُت أد3
 ادلدرسية دبدارس مرحلة التعليم األساسي. 
 فروض البحث :1-5

/ىناؾ فركؽ يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق ابلدكر الذم تقـو بو منظمات 1
اجملتمع ادلدين يف ربسُت البيئة التعليمية ابختالؼ جهة ادلشاركة دبدارس مرحلة التعليم األساسي دبحلية  

 ررم. ك
/ ىناؾ فركؽ يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق بدكر منظمات اجملتمع ادلدين يف 2

 تطوير  النمو ادلهٍت للمعلمُت ابختالؼ جهة ادلشاركة دبدارس مرحلة التعليم   األساسي دبحلية كررم.
بدكر  منظمات اجملتمع ادلدين  يف / ىناؾ فركؽ يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق 3

ربسُت التحصيل الدراسي للتالميذ ابختالؼ جهة ادلشاركة دبدارس مرحلة التعليم األساسي دبحلية كررم  
. 
/  ىناؾ فركؽ يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق بدكر منظمات اجملتمع ادلدين يف 4

 ؼ جهة ادلشاركة دبدارس مرحلة التعليم األساسي دبحلية كررم.ربسُت اداء االدارة ادلدرسية  ابختال
 منهج البحث :1-6

 تتبع الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي 
 حدود البحث :1-7

: تتمثل يف عنواف البحث دكر منظمات اجملتمع ادلدين  يف تطوير العملية التعليمية   احلدود ادلوضوعية
 يم األساسي بوالية اخلرطـو ) من كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم (يف مدارس  مرحلة التعل

 تتمثل  يف مدارس مرحلة التعليم األساسي بوالية اخلرطـو زللية كررم احلدود ادلكانية : 
 3030-3058للعاـ احلدود الزمانية : 

 مصطلحات البحث :1-8
كمجعها منظمات كىي كحدات اجتماعية تنشأ قصدا كتعيد بناءىا للوصوؿ إيل أىداؼ  : ادلنظمة /1

معينة ،كما أهنا تعطي فكرة زلددة  ادلعامل ،كما أف األىداؼ تعترب احد مكوانت شرعية ادلنظمة الذم 
 (3 فقرة،3058، ىاجر ابو القاسم) يبُت ضركب نشاطها ادلختلفة .
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(أبنو إحدل ادلؤسسات ادلستقلة اليت تظهر civil societyمع ادلدين )اجملتمع ادلدين  :يعرؼ اجملت /2
داخل اجملتمعات ،كتكوف العالقات بُت بُت تلك ادلؤسسات قائمة على االمور الطوعية كتتمثل 
مؤسسات اجملتمع ادلدين يف األحزاب كالنقاابت كادلنظمات اخلاصة حبقوؽ اإلنساف ،كمن اجلدير ابلذكر 

تشتق من الفعل اجتمع ،كادلصدر اجتماعا ،أما كلمة مدين فهو اسم ينسب إيل كلمة أف كلمة اجملتمع 
)مجهول ،  ادلدينة ،كتكوف ادلدينة سلصصة للمواطنُت بشكل عاـ على العكس من مفهـو العسكرية.

 ( 2،  فقرة 3057

عاملُت يف مهنة  / النقاابت ادلهنية : تعرؼ النقابة أبهنا منظمة تتكوف بطريقة مجاعية من خالؿ أفراد2
زلددة أك عمل زلدد ،حبيث تتوىل ىذه ادلنظمة الدفاع عن مصاحل من ينتموف ذلذه ادلهنة احملددة ،كتعرب 

   عن إرادهتم .
 (35، ص 3004) دمحم االصمعي محروس ،

/التعليم األساسي : مت ربديد صيغة مفهـو التعليم األساسي يف سلطنة عماف يف أنو تعليم موحد توفره 4
)المؤتمر الدولي  سنوات. 7سنوات يف ادلدرسة مدتو  7دكلة جلميع أطفاؿ السلطنة شلن ىم يف سن ال

 (2، ص 3003للتعليم العالي بسلطنة عمان ،

/اجلمعيات األىلية: تعرؼ ابهنا مجاعة ذات تنظيم مستمر دلدة زلددة اك غَت زلددة تتألف من 5
عا كذلك لغرض غَت احلصوؿ علي ربح مادم اشخاص  طبيعيُت اك اشخاص اعتباريُت اك منهما م

اساسا دلؤسسيها ،كىي تقـو علي الفكر التطوعي ككما اف انشطتها تنبع من الرغبة يف سد بعض 
 (33، ص 3004احتياجات الناس كالتوصل حللوؿ دلشكالهتم.  ) دمحم االصمعي زلركس ، 

كاليت تؤدم خدمات صحية  / ادلؤسسات الصحية اخلَتية: ىي احدم مؤسسات اجملتمع ادلدين ،6
كعالجية كتوعوية كثقافية كاقتصادية ، كتسهم يف حل الكثَت من ادلشكالت  الكثَت من قطاعات 

 اجملتمع. ) اماين سلتار ، تعريف اجرائي (
/العملية التعليمية: ىي رلموعة منظمة كمنسقة من األنشطة كاإلجراءات اليت هتدؼ إيل تلبية 7

من الشركط كاألىداؼ اليت ػلددىا التعليم يف الدكلة ،كهتدؼ اؿ اكساب االحتياجات التعليمية ض
ادلتعلم العديد من ادلهارات التعليمية اليت ذبعل من شخصيتو أكثر قوة كاتزاان كتساىم يف إاتحة فرص 

   العمل أمامو
 Features of the Educational Process,2018,para 1)    )     

 الدور:/ 8
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اللفظ ليشَت إىل رلموعة من العناصر السلوكية ادلتوقعة من مجيع القائمُت بدكر معُت. كىذا يستخدـ ىذا 
) جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي ، بدون تاريخ ،  الدكر احملدد يضع حدكد السلوؾ يف ىذا الدكر ادلعُت.

 (3823ص 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري والدراسات السابقة2-1

 : متهيد1 2-1-1-1
يف ىذا الفصل تقـو الباحثة بعرض اإلطار النظرم الذم يتكوف  اكال من ثالث مباحث ،  ادلبحث 
األكؿ  مفهـو اجملتمع ادلدين كنطوره أما ادلبحث الثاين تناكؿ العملية التعليمية كتطورىا كادلبحث الثالث 

 جاء مستعرضان ادلرحلة التعليم األساسي  مث اثنيان الدراسات السابقة .
 :ادلبحث األكؿ3-5-5

 مفهوم اجملتمع ادلدين وتطوره2-1-1-2
 مدخل:

ؽ .ـ  كالذم أشار ايل  322- 384رغم أف ىذا ادلصطلح ليس جديدا إذ يعود اترؼلو ايل عهد أرسطو
اجملتمع ادلدين كمرادؼ للمجتمع السياسي أك ابعتباره ؽلثل رلموعة سياسية خاضعة للقوانُت، اال أف ىذا 

يل السطح بقوة يف القرف احلادم كالعشرين بعد اف غاب لفًتة ال تقل عن القرف حىت ادلصطلح عاد ا
 (2، ص 2009سقط من القواميس السياسية كاالجتماعية . ) هباء الدين مكاكم ،

كأشار هباء الدين ايل اف منظمات اجملتمع ادلدين يف السوداف قد نشأت ابتداء كأذرع ككاجهات لبعض 
سودانية يف إطار صراع األخَتة مع احلكومة االستعمارية ،كابلتايل فقد نشأت األحزاب السياسية ال

مسيسة ابتداء من ارتباطها الوثيق ابألحزاب السياسية. ككاف من ادلفًتض أف تعمل ىذه التنظيمات بعد 
االستقالؿ مستقلة عن األحزاب السياسية كلكن ذلك مل ػلدث الذم ابعد بينها كبُت قواعدىا من 

كقاد اىل احتكاكات كصراعات فيما بينها على اساس سياسي شلا أضعفها مجيعا ،كجعلها تدكر  انحية،
 (8-6، ص  2009يف فلك األحزاب السياسية. ) هباء الدين مكاكم ، 
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كللمجتمع ادلدين تعريفات كثَت ة اال اف اشهرىا يف الوطن العريب " رلموعة من التنظيمات التطوعية احلرة 
اجملاؿ العاـ بُت األسرة كالدكلة لتحقيق مصاحل أفرادىا ملتزمة يف ذلك بقيم كمعايَت االحًتاـ اليت سبأل 

 ( .2،ص2009كالًتاضي كالتسامح كاإلدارة السلمية للتنوع كاخلالؼ)هباء الدين مكاكم ،

غيَت . كأشارت أماين قنديل أف ىناؾ عدة شركط كزلددات تؤثر على مدل اعتبار اجملتمع ادلدين قول للت
االجتماعي كالسياسي كالثقايف اذا توفرت ،كمن مث فهناؾ دالالت دلدل نضج اك تطور اجملتمع ادلدين، 
كاكضحت اف الواقع يكشف عن قصور البنية ادلؤسسية للمجتمع ادلدين كعن ضعف ادلمارسة الدؽلقراطية 

كالقيم الدؽلقراطية يف يف مؤسسات عديدة ابجملتمع ادلدين العريب ،كما يظهر ضعف الثقافة ادلدنية 
 ، ،سبتمرب ،جريدة االىراـ (3002) أماين قنديل ،  مؤسسات اجملتمع ادلدين يف الوطن العريب.

(كما يلي 8-7،ص 2019كخصائص اجملتمع ادلدين اليت أكردىا عبد الرمحن  أبو دـك  ) 2-1-1-3
: 

 فضاء اجتماعي ذك عالقات العالقة ابجملتمع ،كتتناكؿ ادلنشأ اجملتمعي اذ تنشأ ادلنظمات يف -١
اجتماعية مشًتكة ىي احلافز الرئيس ألفراده لتحقيق أىدافو، كتتميز منظمات اجملتمع ادلدين ابهنا ذات 

 جذكر شلتدة ايل قاعدة اجملتمع، فضال عن اهنا تستقي الدعم من اجملتمع كترده يف أشكاؿ سلتلفة.  

ت اجملتمع ادلدين اثبتتها كل القوانُت كاللوائح اجلماعية ،كىي خاصية اساسية يف لتكوين منظما -٢
ادلنظمة لعمل ادلنظمات يف العامل اذ ال تقبل منظمة اال اذا كانت تتكوف من البشر ػلقق معٌت اجلماعة 

 كؼللف من دكلة ايل اخرل. 

 الشورل أك الدؽلقراطية، حيت تستكمل خاصية اجلماعة مقاصدىا فإف الشورل اك الدؽلقراطية الزمة -٣
من لواـز اجلماعية الناجحة كاحملققة ألغراضها قبوال للمبادرات كاألفكار كانتهاء دبمارسة الربامج 
كاألنشطة بعد شلارسة الشورل كاالتفاؽ اجلماعي على كافة ادلستوايت ،كلعل شلارسة الشورل ىي صماـ 

 األماف لضماف استمراريتها .

تبٌت على كضوح الرؤاي كاألىداؼ خاصة بطرح األفكار /ادلبادرة ،من أىم خصائص اجملتمع ادلدين كىي 3
 ادلناسبة الت تستجيب حلاجات اجملتمع.

/اخلدمة التطوعية غَت الرحبية، خدمة اآلخرين من غَت منفعة أك اجر حيت كلو كانت اخلدمات اليت 4
 مات.تؤديها ادلنظمة دبقابل فإف ادلقابل ال يكوف اذلدؼ منو الربح كاظلا لضماف استمرار اخلد
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/احلرية ،التطوع قيم اؽلانية تقـو عليها كل االدايف السماكية كعلى رأسها االسالـ اذ ال إكراه يف الدين 5
كىذ داللة على اف الدين ابتداء ىو اإلؽلاف جهد طوعي فإذا كاف اصلو عدـ اإلكراه فإف  ذلك يعٍت 

ال دبا ينظم اجلهود كؽلنع االستغالؿ احلرية .احلرية األصل يف حق التكوين كادلمارسة دكف قيد أك شرط ا
 كػلقق األىداؼ.

  ( :10-9،ص 2019كما أكردىا عبد الرمحن ابو دـك )  متطلبات اجملتمع ادلدين2-1-1-4

الشفافية، لعل اكرب مشاكل ادلنظمات اليت تواجهها من منظور اآلخرين اذباه األفراد ادلتطوعُت فيو  -١
منها ،فإف الشفافية اليت ال ربجب معلومة تكوف مطلب اساسي يبلغ  كالكونُت جملالسها اذباه ادلستفيدين

 ادلنظمة اىدافها .

 احلياد، يثمل يف عدـ تفضيل فئة دكف اخرم على اساس عرقي اك جهول اك طبقي اك ديٍت . -٢

ادلشاركة، مطلب يؤكد معٌت اجلماعية حبيث تكوف ادلشاركة مفتوحة دكف قيد اك شرط اال ما ؽلنع  -٣
 ؿ أبىداؼ  .االخال

الشراكة ،ابلنسبة للمنظمات الناجحة الدخوؿ يف شراكات خدمية مع الذين ذلم خربة كقدرة على  -٤
ربقيق ىدؼ بعينو اك الشراكة مع جهات سبويلية اك الشراكة مع مؤسسات رلتمعية قاعدية ربقق 

ـو بدكر الشريك احمللي يف للمنظمة قدرا من التعاكف اك ادلساعدة يف ربقيق األىداؼ كما اف ادلنظمات تق
 التنمية مع ادلؤسسات التنموية احلكومية اك الدكلية . 

دعم الثوابت االجتماعية ،كمن ادلتطلبات ذات اجلدكل العالية اليت تعُت ادلنظمات يف االستجابة ذلا -4
ليت زبتلف حبثا عن موارد لتنفيذ اخلدمات ىو اف تكوف ادلنظمات دعما للثوابت االجتماعية كالقومية كا

 من مكاف آلخر.
 

 ادلبحث الثاين : العملية التعليمية وكيفية حتسينها2-1-2
 العملية التعليميةسني حت1 -2-1-2

اما ربسُت العملية التعليمية كتطورىا رىُت بتطبيق مبادئ كمعايَت اجلودة الشاملة يف التعليم كإدارهتا، اما   
 ( 467-465،ص 2005فيما يتعلق دبفهـو ادارة اجلودة الشاملة كما اكردىا زلمود دمحم ) 

سلفا ، اما اجلودة تعٍت فاف االدارة تعٍت القدرة علي التأثَت علي االخرين البلوغ االىداؼ ادلوضوعة 
ابلوفاء دبتطلبات ادلستفيد كحاجاتو كذباكزىا، بينما الشاملة ادلقصود منها البحث عن اجلودة يف كل 
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جوانب العمل ابتداء من التعرؼ ايل حاجات ادلستفيد كانتهاء بتقومي رضاء ادلستفيد ،كمسيت ابلشاملة 
 ألهنا تشمل كل فرؽ العمل كمجيع رلاالتو كعناصره.

  (:6-1،الفقرة 2017كمن اىم عناصر العملية التعليمية ما يلي )رلهوؿ ،2-1-2-2

الطالب: كىو ادلتعلم الذم تقـو العملية التعليمية منن أجلو ،كلذلك من الضركرم أف يكوف لديو رغبة 
 للتعلم كاستعداد لو، كؽلتلك القدرات كادلهارات اليت تعينو علي التفاعل اإلغلايب ،كابلطبع كفقا

الستعدادات الطالب كما ؽللكو من قدرات كمهارات ربدد األنشطة كاألساليب اليت يعتمد عليها من 
 اجل الوصوؿ  لألىداؼ ادلرجوة.

احملتوم التعليمي: كىو رلموعة من أفكار، كحقائق معربة عن الثقافة اليت تنتشر يف اجملتمع ،كىو ذلك 
 ة.احملتول الذم ربويو ادلقررات كادلناىج الدراسي

الطريقة: كىي األسلوب ادلميز الذم يعتمد عليو ادلعلم لتحقيق أىداؼ عملية التعلم كمن الضركرم اف 
يًتؾ للمعلم حرية اختيار األسلوب البد أف يكوف متفقا مع رؤية ،كفكر ادلعلم كأىداؼ العملية التعليمية 

 ،كادلستوم الفكرم للطالب ككعيهم .
اي يف ىذه العملية ،كذلك يقـو بتحديد نوع ادلادة الدراسية ،كما ادلعلم: كىو الذم يلعب دكرا جوىر 

تشتمل عليو من اذباىات كافكار، كمن الضركرم أف تكوف ادلعلومات ادلوجودة هبا ىادفة للغاية ،كلذلك 
غلب اف تتوافر رلموعة من الشركط من أبرزىا أف ادلعلم متخصصا ،كمتمكنا بكل ما يتعلق ابلتدريس من 

رايت كاف يتمتع بشخصية قيادية تعينو على إدارة احلصة بشكا فعاؿ ،كلديو القدرة على مفاىيم كنظ
 إدراؾ الفركؽ بينهم. 

البيئة التعليمية : كالبد أف تكوف مناسبة كذلا اثر فعاؿ يف جذب الطالب لتلقي العلم كتشتمل البيئة 
ادلعلمُت كالطالب كغَت ذلك ف العمليات التعليمية عل حجرا الدراسة ،كاليت يتم من خالذلا التواصل بُت 

 الفعالة فيما يتعلق بعملية التعليم كالتعلم .
الوسائل التعليمية كمصادر ادلعرفة : كذلا اعلية كبَتة حيث يعتمد عليها ادلعلم اثناء شرح الدركس ،ككذلك 

 . ذلا دكر يف ربفيز الطالب كشد انتباىهم للتعلم كجعلو أكثر تفاعال داخل حجرة الصف
 اجلودة الشاملة.

تتعدد بتعدد رلاالت الًتبية كالتعليم كاليت كما وذمد ان لعناصر العملية التعليمية العديد  من ادلعايري   2-1-2-3
     (:19ق،ص 1434ذكرىا اخلطيب فيما أييت )علي عبد الرمحن ،
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 / معايَت مرتبطة الطالب : من حيث االنتقاء كنسبة عددىم إيل ادلعلمُت كمتوسط تكلفة الطالب    5

/معايَت مرتبطة ابدلعلمُت :من حيث عدد ادلعلمُت يف ادلدرسة ككفاايهتم ادلهنية كمدل مساعلتهم يف 3 
 خدمة اجملتمع كاحًتامهم للطالب.

اصالة ادلنهج كجودة زلتواه كمدم ارتباطو ابلواقع  كمي /معايَت مرتبطة ابدلنهج ادلدرسي: من حيث 2
 قدرتو على عكس ادلنهج الشخصي كالوطٍت للمجتمع .

/معايَت مرتبطة ابإلدارة التعليمية: من حيث التزاـ القيادات ابجلودة كتفويض السلطات كالالمركزية يف 3
 العمل  كاختيار االداريُت كتدريبهم .

ت ادلادية :من حيث مركنة ادلبٌت ادلدرسي كقدرتو على ربقيق األىداؼ كجودة /معايَت مرتبطة ابإلمكاان4
 ادلرافق كاألجهزة كاإلدارات كتوفَت الدعم ادلادم للمدرسة.

/معايَت مرتبطة  ابلعالقة بُت ادلدرسة كاجملتمع :من حيث كفاء ادلدرسة ابحتياجات اجملتمع احمليط 5
ادلدرسة دبواردىا البشرية كالفكرية مع اجملتمع بقطاعاتو اإلنتاجية كادلشاركة يف حل مشكالتو كالتفاعل بُت 

 كاخلدمية.
كيالحظ اف ىنالك العديد من ادلعايَت اليت تستخدـ يف قياس كضبط اجلودة الشاملة  يف رلاؿ الًتبية 

 تتعلق بكل عنصر من عناصر العملية التعليمية للتأكد من مدم ربقيق األىداؼ ادلوضوعة مسبقا.
 

 ادلبحث الثالث : مرحلة التعليم األساسي3-1-3
 ادلبحث األول :  مفهوم مرحلة األساس 5-2-5- 2

التعليم األساسي :يقصد ابلتعليم األساسي القدر الضركرم للتعليم كادلعارؼ كالقدرات الذىنية كالقيم 
اجتماعيا تقدمو ضمانة حلركة كادلهارات األساسية الضركرية للحياة اإلنسانية كاليت تعتربىا كل دكلة حقان 

   (.5،ص 2009أجياذلا القادمة بغية أىداؼ مرسومة كزلسوبة)الطيب دمحم البشَت،

 

كيتبلور الطموح للنهضة يف الوطن العريب يف رلاؿ بناء رأس ادلاؿ البشرم راقي النوعية، يف غاايت ثالث 
 (كىي :37-36،ص 2008)ادلؤسبر العادلي جبنيف،

ليم األساسي مع إطالة مدتو اإللزامية إىل عشر سنوات على األقل، كتوسعة نطاؽ النشر الكامل للتع
 التعليم بعد األساسي ابطراد.
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استحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار، مستمر مدل احلياة فائق ادلركنة كدائم التطور، من أجل  (5
احلياة خلرغلي  مكافحة فعالة لألمية بصنوفها من انحية، كإعماالن دلبدأ التعلم ادلستمر مدل

 النظاـ التعليمي من انحية أخرل.

إغلاد كسائل داخل مجيع مراحل التعليم تكفل ترقية نوعية التعليم دبا يؤدم إىل تبلور مسار  (3
للحداثة كالتميز كاإلبداع كمدخل لإلمساؾ بناصية ادلعرفة كالتقانة األحدث يف اجملتمعات 

 العربية.

 األساسي يف ضوء االسرتاتيجية:األسس الرتبوية للتعليم 3-1-3-2

أقرت االسًتاتيجية القومية جلمهورية السوداف على أف يقـو التعليم األساسي على رلموعة من األسس 
   (كما يلي:22،ص 1993الًتبوية اكردىا دمحم احلسن أبو شنب )

اتفاؽ بدء التعليم األساسي من السن ادلناسبة كذلك بعد أف يكوف الطفل قد اكتسب قدران من مهارات 
القراءة كالكتابة كاحلساب ، االعتماد على التعليم الذايت، حيث أف النشاط الذم يقـو بو ادلتعلم يف البيئة 

يف عملية التعليم، التقومي ادلستمر، من خالؿ الدراسات ادليدانية كاخللقية تعد من أبرز الوسائل الناجحة 
خدمات التوجيو كاإلرشاد، انفتاح ادلدرسة على البيئة، تكامل ادلعرفة كربط النظرية ابلتطبيق، التنويع 

 حبيث يتم احًتاـ ميوؿ التالميذ كاستعداداهتم. 

) مؤسبر سياسات   .كما كردت فيتمتع التعليم األساسي ابخلصائص اآلتيػة:  خصائص التعليم األساسي:3-1-3-3

 ( 8، ص 1990الًتبية كالتعليم ، 

تعليم متكامل غلمع بُت الدراسات األكادؽلية كالنظرية كبُت النشاط التطبيقي العملي لتحقيق كتنمية 
مهارات يدكية كقدرات إنتاجية، تعليم شامل كمتوازم يعمل على تنمية جوانب الشخصية ادلتعددة. 

كاالجتماعية، تعليم متنوع يليب حاجات ادلتعلم يف أطوار ظلوه ادلختلفة  كالفكرية كالوجدانية كاجلسمية
 كيراعى سالمة فطرتو كتنوع بيئتو الطبيعية كالثقافية كاالجتماعية

 الدراسات السابقة 2-2اثنياً : 
فيما يتعلق ابلدراسات السابقة، مل ذبد الباحثة الكثَت من دراسات سودانية ،لذلك سوؼ نستعرض 

 العربية كاالجنبية.الدراسات 
 اوال:الدراسات العربية2-2-1
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ىدفت ايل معرفة دكر مدير ادلدرسة الثانوية يف تنمية اجملتمع احمللي  (2005/دراسة اماين سلتار )1 
،كتوصلت ايل ضعف العالقة بُت ادلدرسة كاجملتمع احمللي كتطرقت لضركرة عقد الشراكة اجملتمعية لتطوير 

 العملية التعليمية.
دراسػػػػػة حبثيػػػػػة تتنػػػػػاكؿ قطاعػػػػػان كبػػػػػَتان شلػػػػػا يطلػػػػػق عليهػػػػػا  : ـ (3004دراسػػػػػة الػػػػػز عفػػػػػاف )/2

مؤسسػػات اجملتمػػع ادلػػدين يف مصػػر، كالػػيت حػػددهتا الدراسػػة ابألحػػزاب السياسػػية، كاجملػػالس الشػػعبية احملليػػة، 
ث تتنػاكؿ أدكار  كنقابة ادلهن التعليمية، كاجلمعيات األىلية، كرلالس اآلابء كادلعلمُت، كرلػالس األمنػاء، حيػ

كػػػل منهػػػا يف دعػػػم العمليػػػة التعليميػػػة كالتعػػػرؼ علػػػى مػػػدل فعاليتهػػػا .   أكضػػػحت الدراسػػػة أف اجلمعيػػػات 
األىلية تقـو بدكر زلو األمية، كيف رعاية ذكم االحتياجات اخلاصة، كإنشاء مراكػز لتػأىيلهم كتقػدمي فػرص 

التعلػػػػيم، كدعػػػػم الصػػػػلة بػػػػُت ادلدرسػػػػة  عمػػػػل ذلػػػػم، كادلسػػػػاعلة يف إنشػػػػاء مػػػػدارس اجملتمػػػػع، كدعػػػػم تكنولوجيػػػػا
 كاجملتمع.

 ( 2009)دراسة عديل /3

هتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف دكر اجلمعيات األىلية يف دعم  تعليم الفقراء  يف  رلاؿ التعليم احلكومي  
األساسي حيث تشَت ايل أف اىتماـ اجلمعيات األىلية بتعليم الفقراء يف مصر مستمر اذ قامت مجعيات 

لتعليم كنشره، كما تسعي ايل خَتية كبَتة أبنشاء  مدارس الثانوية  ابتدائية كاثنوية كسعت ايل تعميم ا
زبصيص كقفيات تدر ريعا لضماف اجملانية كاستمرار التمويل للتعليم ،فضال عن الدكر الذم لعبتو 
ادلؤسسات الدكلية مثل اليونسكو كاليونيسيف كغَتىا يف ادخاؿ مفاىيم جديدة يف التعامل مع قضية 

،كذلك قامت رلموعة من اجلمعيات األىلية  التعليم كعلي رأسها الشراكة يف تعليم الفقراء ابلتحديد
بتنفيذ مشركع رفع كفاءة العملية التعليمية يف مئة مدرسة حكومية يف عدد من احملافظات، كاليت 
استهدفت ادلعلمُت كادلسؤكلُت عن ىذه ادلدارس، ككفرت اجهزة احلاسب اآليل ،كعقدت الدكرات 

 خبصوصها .

اذلدؼ من الدراسة الكشف عن دكر منظمات اجملتمع     ـ(2014/دراسة سيد مرزكؽ علي  )4
ادلدين يف ربقيق أىداؼ ادلدرسة من خالؿ القياـ دبشركعات تقـو بتنفيذىا من أجل بناء القدرات 

الدراسة عن رلموعة من النتائج من أعلها :أف لربامج  منظمات اجملتمع ادلدين دكر يف التعليمية . أسفرت 
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ماعية ،الًتبوية ،التعليمية( ، أف لربامج اجملتمع ادلدين دكر يف دعم قدرات دعم كظيفة ادلدرسة )االجت
ادلدرسة من خالؿ مساعدهتا علي تعبئة كتنمية ادلوارد ابإلضافة  ايل ربقيق الشراكة اجملتمعية ككذلك 

رة استثمار الدعوة ككسب التأييد للقضااي التعليمية  كاستثارة أفراد اجملتمع أبعليتو، من أىم توصياهتا ضرك 
. العمل التطوعي  

    (2018دراسة اماين سلتار) /5

ىدفت الدراسة دلعرفة دكر الشراكة اجملتمعية يف ربقيق اجلودة الشاملة دبدارس تعليم مرحلة التعليم 
ضعف دكر الشراكة اجملتمعية يف ربقيق اجلودة الشاملة ايل .  توصلت الباحثة األساسي دبحلي كررم

 دبدارس تعليم مرحلة التعليم االساسي دبحلية كررم.  

 الدراسات األجنبية2-2-2
 (    ,1992Grimmett P.P/ دراسة جر ؽلت )6

ـ خالؿ استهدفت ىذه الدراسة معرفة دكر النقاابت ادلهنية كالعمالية يف كندا يف تنمية مهارات االلتزا
لدل ادلعلمُت القائمُت على تدريس اللغة االصلليزية دبدارسها ،كصلت اىل اف النقاابت ادلهنية كالعمالية يف 
كندا تشارؾ احلكومة يف مسألة إعداد معلمي اللغة االصلليزية كادلهارات الالزمة لتعيينهم كسبل ترقيتهم 

مُت يف ادلراحل التعليمية ادلختلفة كترعى شئوهنم ،كما أف ىذه النقاابت ادلهنية كالعمالية تساند ىؤالء ادلعل
 كتعودىم على مبادئ االلتزاـ العامة يف رلاؿ الًتبية

 (   Anzar,2002آ نزر )/ دراسة 7
دارسة ىدفت للكشف عن الدكر الذم تقـو بو ادلنظمات غَت احلكومية يف ابكستاف كمن ابرز ما 
توصلت اليو الدراسة ثقة أفراد اجملتمع احمللي بدكر ادلنظمات غَت احلكومية يف الدعم كالتنمية، كأظهرت 

كما الدراسة أف ادلنظمات أسهمت بشكل كاضح يف خفض  تكاليف ادلدارس اخلاصة ابإلانث ،
ساعدت يف تطوير ادلدارس احلكومية كايضا ساعدت يف تدريب ادلعلمُت ،كما قدمت خدمات مراكز 
تعليم الطفولة يف ادلدارس اخلاصة بناء على أكلوية التعليم ادلبكر اليت كضعتها احلكومة .مع اجملتمعات 

على التعاكف بُت اجملتمعات احمللية يف صلاح العملية التعليمية ،كأشارت نتائج الدارسة ابف العمل قائم 
 .احمللية كادلدارس قادر على ربسُت فرص صلاح العملية التعليمية يف ادلدرسة
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(   ىدفت الدراسة التعرؼ علي دكر كأنشطة ادلنظمات غَت Manli,2007/ دراسة ما نلي )8
ائج الدراسة ايل احلكومية يف تنمية الشباب يف كلية ادلعلمُت يف ادلنطقة الفقَتة يف الصُت . أظهرت نت

النجاح من حيث االستفادة من ادلعرفة ابستخداـ التدريب ادلتقدـ ،كربقيق مستوايت عالية من الرضا 
بسبب تنمية الفرد ، ابدلقابل أظهر أعضاء ىيئة التدريس مالحظات حوؿ التحدايت اليت يواجهوهنا من 

ضافة ايل البقاء على حالة عدـ حيث اطلفاض مستوم برامج  التدريب ،بسبب قلة الربط الشبكي ، إ
اليقُت ابلنسبة لالعتماد على الدكر االجتماعي يف إطار الربانمج ،من جهة نظر القائمُت على اخلدمة يف 
ادلؤسسات ادلعنية ،علما أبنو مت إجراء الدراسة على الطلبة كادلديرين كالزمالء كالعاملُت ،كذلك على 

بطريقة ادلقابالت كاللقاءات كتطبيقها على عينة عشوائية من  شلثلي ادلؤسسات اليت تقدـ اخلدمة، ذلك
 رلتمع الدراسة.

 
 التعليق على الدراسات السابقة :

من خالؿ الدراسات السابقة الحظت الباحثة أف أغلب الدراسات تناكلت أىدافها  دكر منظمات 
من اىداؼ الدراسة احلالية  كلكن  اجملتمع ادلدين يف  لتطوير العملية التعليمية  يف جوانبها ادلختلفة كىذا

صلد أف الدراسة احلالية حاكلت التعرؼ علي دكرىا يف مدارس مرحلة التعليم  األساسي يف السوداف كىذا 
ما مل تقدمو الدراسات السابقة من خالؿ أىدافها ، كزبتلف الدراسة احلالية مع بعض الدارسات السابقة 

نهج ادلستخدـ ، كقد استفادت الباحثة من الدارسات السابقة يف يف رلتمع العينة ، كحدكد الدارسة كادل
 إعداد اخلطة ، كاالستبانة  كيف كتابة اإلطار النظرم . 

 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة ادليدانية

 مدخل:3-1
يشتمل ىذا الفصل إجراءات الدراسة ادليدانية اليت أتبعتها الباحثة حيث تتناكؿ ادلنهج كرلتمع  

 الدراسة كعينتها كأداة الدراسة ك ادلعاجلات اإلحصائية. 
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 منهج الدراسة3-2
أتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي الذم يناسب ىذا النوع من الدراسات، حيث هتدؼ البحوث 

كصف ظواىر أك أحداث أك أشياء معينة كمجع احلقائق كادلعلومات كادلالحظات عنها  الوصفية إىل
 (          543،ص 3004) اماين سلتار ،  ككصف الظركؼ اخلاصة هبا كتقرير حالتها كما توجد عليو يف الواقع.

 جمتمع عينة الدراسة:3-3
ة التعليم األساسي دبحلية كررم البالغ يتكوف رلتمع عينة الدراسة من ادلشرفُت الًتبويُت دلدارس مرحل

 ( مشرؼ كمشرفة .   44عددىم )
 أداة الدراسة: االستبانة :3-4

 القسم األكؿ البياانت الشخصية للمفحوصُت  كقد كانت ) نوع العمل ،  اجلنس  (  
 القسم الثاين: حماور االستبانة.3-5

اختارت الباحثة االستبانة ادلقيدة كوسيلة جلمع ادلعلومات من عينة الدراسة كىو نوع يسمح ابختيار 
اإلجاابت ادلناسبة من بُت بدائل، مقياس لكرت اخلماسي )أكافق بدرجة كبَتة جدان  ، كبَتة  ، متوسطة  

 ، صغَتة جدان  ( 

 
 اخلصائص السيكو مرتية للمقياس:3-6

 االتساق الداخلي:صدق معامالت 
للتعرؼ علي صدؽ ادلقياس اعتمدت الباحثة علي أسلوب صدؽ االتساؽ الداخلي، كذلك من خالؿ 

 .ة الكلية للبعد الذم تنتمي إليوعالقة البنود مع الدرج
 معامالت الثبات:

 تفقرة، قام 48للتعرؼ علي مدم ثبات ادلقياس يف رلتمع الدراسة يف صورتو النهائية ادلكونة من 
براكف. كاجلدكؿ  –لكور نباخ، كالتجزئة النصفية كفقان دلعادلة سبَتماف  –بتطبيق معادليت ألفا  ةالباحث

 التايل كيوضح ذلك.

لكرك نباخ ك التجزئة النصفية كفقان  –( معادالت الثبات للمقياس كفقان لطريقيت ألفا 5جدكؿ رقم )
 براكف -لسبَتماف 
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 لكرو نباخ– معامل ألفا عدد البنود المقياس رقم
 –التجزئة النصفية لسبيرمان 

 براون 

 0874 0889 12 تحسين البيئة المدرسية 1

 0896 0895 12 تطوير النمو المهني لممعممين 2

 0889 0893 12 تحسين التحصيل الدراسي لمتالميذ 3

 0896 0894 12 تحسين اإلدارة المدرسية 4

 0898 0898 48 الكل 7

أف ادلقياس يف صورتو الكلية كيف أبعاده كل علي حدة يتمتع دبعامالت ثبات  كمن اجلدكؿ أعاله يظهر
 عالية شلا تؤيد علي استخدامو يف رلتمع البحث.

 

)تحليل البيانات ومناقشة النتائج( الفصل الرابع  
 

 عرض نتيجة الفرض ألاول:4-1

لسزي  ثحعلق بالدوز الري ثقىم به يىص الفسض ألاوى أن هىاك فسوق في وحهة هظس املشسفين التربىيين بمحلية 

مىظمات املجحمع املدوي في ثحسين البيئة الحعليمية باخحالف حهة املشازلة بمدازس مسحلة الحعليم ألاساس ي 

 . بمحلية لسزي
. ولححقق مً صحة الفسض اسحخدمت الباحثة ثحليل الحبايً ألاحادي للقياس املحنسز. والجدوى 

( قيمة "ف" للفسوق في وحهة هظسي املشسفين التربىيين  بمسحلة الحعليم 1)الحالي ويىضح ذلو. حدوى زقم 

 .ألاساس ي في محلية لسزي بخصىص دوز مىظمات املجحمع املدوي في ثحسين البيئة الحعليمية

 (1جدول رقم )                                   

 املصدز
مجمىع 

 املسبعات

دزحات 

 الحسية

محىسط 

 املسبعات

اليسبة 

 فائيةال

القيمة 

 الاححمالية
 الاسحيحاج

 132.189 2 264.379 العامل
 ثىحد فسوق 1... 14.670

 9.011 86 774.955 الخطأ
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( دالة إحصائيان شلا يشَت إيل أف ىناؾ فركؽ يف 14.67من اجلدكؿ أعاله يظهر أف قيمة النسبة الفائية )
دكر مؤسسات اجملتمع ادلدين  يف ربسُت البيئة كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت  دبحلية كررم فيما ؼلص 

ادلدرسية. كلتحديد أذباه الفركؽ اعتمدت الباحثة علي الرسم البياين كالشكل التايل يوضح متوسطات  
 كل من جهات ادلشاركة إف كانت مجعيات أىلية  أك نقاابت مهنية  أك مؤسسات صحية خَتية.

 يوضح البيئة املدرسية (1الشكل رقم )                                                  

 

  

 في ثحسين البيئة املدزسية  
ً
مً الجدوى أعاله يظهس أن ملؤسسات الصحية  الخيرية هي ألالثر دوزا

  (2018دراسة )أماين سلتار، كاتفقت نتائج الدراسة مع  والىقابات املهىية.مقازهة بالجمعيات ألاهلية 
 قق  الفرض على أرض الواقع . رب( كهبذا 1خالؿ الشكل رقم )كيتضح ذلك من 

 
 عرض نتيجة الفرض الثاني:4-2

هىاك فسوق في وحهة هظس املشسفين التربىيين بمحلية لسزي  ثحعلق بدوز  ينص الفرض الثاين على أف

مىظمات املجحمع املدوي في ثطىيس  الىمى املنهي للمعلمين باخحالف حهة املشازلة بمدازس مسحلة الحعليم   

سز. ألاساس ي بمحلية لسزي.. ولححقق مً صحة الفسض اسحخدمت الباحثة ثحليل الحبايً ألاحادي للقياس املحن

( قيمة "ف" للفسوق في وحهة هظس املشسفين التربىيين بمسحلة 2والجدوى الحالي ويىضح ذلو. حدوى زقم )

 الحعليم ألاساس ي في محلية لسزي بخصىص دوز مىظمات املجحمع املدوي  في ثحسين البيئة الحعليمية

8,68 
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 (2)جدول رقم                                                              

 املصدز
مجمىع 

 املسبعات

دزحات 

 الحسية

محىسط 

 املسبعات

اليسبة 

 الفائية

القيمة 

 الاححمالية
 الاسحيحاج

 2.598 2 5.197 العامل
 ال ثىحد فسوق 52.. 66..

 3.924 86 337.470 الخطأ

( غَت دالة إحصائيان شلا شَت إيل عدـ كجود فركؽ 0.66من اجلدكؿ أعاله يظهر أف قيمة النسبة الفائية )
يف كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت ابدلدارس األساسية دبحلية كررم فيما يتعلق بدكر منظمات اجملتمع ادلدين 

مع دراسة الزعفاف  الدراسة احلالية    كزبتلف نتائجيف تطوير  النمو ادلهٍت للمعلمُت دبحلية كررم. 
،كذلك اختلفت ايضا نتائجها مع دراسة) عديل (A n z a r ،2002) مع دراسة ك، ـ(3004)
 ،كابلتايل صلد أف  الفرض الثاين مل يتحقق  علي ارض الواقع . ـ(2009،

 

 عرض نتيجة الفرض الثالث:4-3

املشسفين التربىيين بمحلية لسزي  ثحعلق بدوز  يىص الفسض الثالث علي أن هىاك فسوق في وحهة هظس 

مىظمات املجحمع املدوي  في ثحسين الححصيل الدزاس ي للحالمير باخحالف حهة املشازلة بمدازس مسحلة الحعليم 

ألاساس ي بمحلية لسزي  .ولححقق مً صحة الفسض اسحخدمت الباحثة ثحليل الحبايً ألاحادي للقياس املحنسز. 

( قيمة "ف" للفسوق في وحهة هظس املشسفين التربىيين بمسحلة  3ىضح ذلو. حدوى زقم )والجدوى الحالي وي

الحعليم ألاساس ي في محلية لسزي بخصىص دوز مىظمات املجحمع املدوي في ثحسين الححصيل الدزاس ي لحالمير 

 مسحلة الحعليم ألاساس ي بمحلية لسزي

 (3رقم ) جدول                                               

 املصدز
مجمىع 

 املسبعات

دزحات 

 الحسية

محىسط 

 املسبعات

اليسبة 

 الفائية

القيمة 

 الاححمالية
 الاسحيحاج

 32.394 2 64.788 العامل
 ثىحد فسوق 001. 7.518

 4.309 86 370.545 الخطأ

 مما شير إلي أن 7.52مً الجدوى أعاله يظهس أن قيمة اليسبة الفائية )
ً
هىاك فسوق في ( دالة إحصائيا

وحهة هظس املشسفين التربىيين بمدازس  مسحلة الحعليم ألاساس ي بمحلية لسزي فيما يخص دوز مىظمات 

املجحمع املدوي  في ثحسين الححصيل الدزاس ي لحالمير مسحلة  الحعليم ألاساس ي. ولححديد أثجاه الفسوق 
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مل مً حهات املشازلة إن ماهت حمعيات  اعحمدت الباحثة علي السسم البياوي والشهل الحالي يىضح محىسطات

 أهلية  أو هقابات مهىية  أو مؤسسات صحية خيرية .

 ( يوضح التحصيل الدراس ي2الشكل رقم )  

 

 في ثحسين الححصيل الدزاس ي لحالمير مً الجدوى أعاله يظهس  
ً
أن ملؤسسات الصحية هي ألالثر دوزا

)أماين  احلالية مع دراسةال كاختلفتالحعليم ألاساس ي مقازهة بالجمعيات ألاهلية والىقابات املهىية .
قق ىذا الفرض على رب( كبذلك 3ا من خالؿ الشكل رقم )،كتتضح  الفركؽ  بينه ،(2018سلتار،

 أرض الواقع . 

 عرض نتيجة الفرض الرابع:4-4
 

يىص الفسض السابع علي أن هىاك فسوق في وحهة هظس املشسفين التربىيين بمحلية لسزي  ثحعلق بدوز مىظمات 

املجحمع املدوي في ثحسين اداء الادازة املدزسية  باخحالف حهة املشازلة بمدازس مسحلة الحعليم ألاساس ي 

 بمحلية لسزي.
اسحخدمت الباحثة ثحليل الحبايً ألاحادي للقياس املحنسز. والجدوى الحالي ويىضح  . ولححقق مً صحة الفسض

 ذلو.

( قيمة "ف" للفسوق في وحهة هظسي املشسفين التربىيين بمسحلة  الحعليم ألاساس ي في محلية لسزي 4حدوى زقم )

 بخصىص دوز مىظمات املجحمع املدوي في ثحسين أداء إلادازة املدزسية 
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 (4جدول رقم )                                              

 املصدز
مجمىع 

 املسبعات

دزحات 

 الحسية

محىسط 

 املسبعات

اليسبة 

 الفائية

القيمة 

 الاححمالية
 الاسحيحاج

 20.780 2 41.561 العامل
 ثىحد فسوق 001. 7.232

 2.873 86 247.106 الخطأ

 مما شير إلي أن هىاك فسو ق 7.32) مً الجدوى أعاله يظهس أن قيمة اليسبة الفائية
ً
( دالة إحصائيا

مً وحهة هظس املشسفين التربىيين بمدازس مسحلة  الحعليم ألاساس ي بمحلية لسزي فيما يخص دوز مىظمات 

املجحمع املدوي  في ثحسين أداء إلادازة املدزسية بمدازس  جعليم  مسحلة الحعليم ألاساس ي بمحلية لسزي. 

وق اعحمدت الباحثة علي السسم البياوي والشهل الحالي يىضح محىسطات مل مً حهات ولححديد أثجاه الفس 

 املشازلة إن ماهت حمعيات أهلية  أو هقابات مهىية أو مؤسسات صحية خيرية .

 ( يوضح أداء إلادارة املدرسية3الشكل رقم )

 

 في ثطىيس إلادازة املدزسية مقازهة 
ً
مً الجدوى أعاله يظهس أن الىقابات املهىية هي أقل اسهاما

)سيد مرزكؽ مع  كبذلك تتفق  الدراسة احلالية  ،بالجمعيات ألاهلية واملؤسسات الصحية الخيرية.
ابختالؼ منظمات  من اجلاىات الداعمة كىناؾ فركؽ يف الكيفية اليت يتم هبا ابف ىناؾ فركؽ(2014،

 اجملتمع ادلدين، كخالؿ كذلك يتضح اف الفرضية الرابعة للبحث قد ربققت.
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 الفصل اخلامس

 النتائج ، التوصيات ، ادلقرتحات
 مدخل5-1

استنادان على نتائج ربليل البياانت يف الفصل السابق  تعرض الباحثة أىم النتائج اليت توصلت إليها 
الدراسة ،  كاليت على ضوئها  يتم تقدمي التوصيات كادلقًتحات ادلتعلقة  بدكر منظمات اجملتمع ادلدين يف 

رطـو من كجهة نظر ) ادلشرفُت تطوير العملية التعليمية يف مدارس مرحلة  التعليم األساسي بوالية اخل
 الًتبويُت دبحلية كررم  ( 

 وتتلخص أهم النتائج يف هذه الدراسة فيما يلي : 5-2
/ضعف دكر مؤسسات اجملتمع ادلدين يف تطوير العملية التعليمية دبدارس مرحلة التعليم األساسي من 1

 كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت  دبحلية كررم.
لة إحصائية  من كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق ابلدكر الذم توجد فركؽ ذات دال /2

 تقـو بو منظمات اجملتمع ادلدين يف ربسُت البيئة التعليمية  لصاحل ادلؤسسات الصحية.
عدـ كجود فركؽ  ذات داللة احصائية من كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت يف مدارس مرحلة التعليم   /3

 حلية كررم فيما ؼلص دكر منظمات اجملتمع ادلدين  يف ربقيق النمو ادلهٍت للمعلمُت .األساسي دب
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  من كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق ابلدكر الذم /4

 ية.تقـو بو منظمات اجملتمع ادلدين يف ربسُت التحصيل الدراسي للتالميذ  لصاحل ادلؤسسات الصح
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  من كجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم  تتعلق ابلدكر الذم /5

 تقـو بو منظمات اجملتمع ادلدين يف ربسُت أداء اإلدارة ادلدرسية للتالميذ  لصاحل اجلمعيات االىلية.
 ر ادلشرفُت الًتبويُت دبحلية كررم./ضعف دكر النقاابت العمالية يف تطوير العملية التعليمية من كجو نظ6
 من خالؿ ما توصلت إليو الباحثة من نتائج قد أكصت دبا أييت: 
/تفعيل دكر منظمات اجملتمع ادلدين دبدارس مرحلة التعليم  األساسي ابلسوداف بصفة عامة، كمدارس 1

 مرحلة األساس دبحلية كررم بصفة خاصة. 
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علية دكر منظمات اجملتمع ادلدين يف دعم العملية التعليمية من خالؿ /ضركرة توعية أفراد اجملتمع احمللي أب2
 أجهزة اإلعالـ ادلختلفة.

/ ضركرة ربفيز اجلهات األكثر دعما من منظمات اجملتمع ادلدين للمدارس يف تطوير العملية التعليمية 3
 من قبل مؤسسات الدكلة ادلسؤكلة من التعليم .

ادلدارس تتناكؿ   كيفية خلق آليات كقنوات اتصاؿ فعالة مع منظمات /عقد كرش تدريبية دلديرم 4
 اجملتمع ادلدين احمللية كاإلقليمية.

 

 

 ادلصادر و ادلراجع

 أواًل: ادلراجع العربية

 
جابر عبد احلميد كعالء الدين كقايف )بدكف اتريخ(، معجم علم النفس، ادلصطلحات النفسية ، 

 دار النهضة ادلصرية. ( ، القاىرة ، مصر،4اجلزء)
(اإلصالح الًتبوم كالشراكة اجملتمعية ادلعاصرة من ادلفاىيم ايل التطبيق، 2005دمحم األصمعي زلركس ) 

 القاىرة، مصر، دار الفجر للنشر كالتوزيع.
(، أضواء يف االسًتاتيجية القومية الشاملة، اخلرطـو ، السوداف ،  1993دمحم احلسن أمحد أبو شنب )

 جامعة اخلرطـو للنشر  .دار 
 (، أظلاط اجلودة يف التعليم، عماف، ،األردف ،دار ادلسَتة  .2005زلمود دمحم أبو عايد )

ىيثم الز عفاف  )بدكف اتريخ(، أدكر مؤسسات اجملتمع ادلدين يف دعم العملية الًتبوية ، القاىرة ، مصر     
 ،ادلركز القومي للبحوث الًتبوية كالتنمية.

 

 ادلراجع اإلذمليزيةاثنياً: 
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Anzar,U.(2002). The NGO sector in Pakistan :Past ;present and future .Paper 

presented at Annual Meeting of the Comparative and International Educational 

Society(46Orlando,FL,March6-9,2002).The Educational Resources Information  

Center (ERIC)  ) . 
Grimmtt,P.P,  .(1992)."Trend  and Issues in Teachers Education in English Specking 

Canada", Journal Teacher  Educator,Vol.27,No.4,pp:12-20  
ManliLi  .(2007).The Role  and Activities of NGOs  on Young faculty Development 

in Teachers College at Chinese Impoverished 

Region.TsinghuaUniversity.V3,No.3(Serial No.16)US-China Education 

Review,ISSN1548-6613,USA.   
 اثلثاً: الرسائل اجلامعية

 
( ،  دكر مدير ادلدرسة الثانوية يف تنمية اجملتمع احمللي من كجهة نظر 2005أماين سلتار عوض هللا)
 ، رسالة دكتوراه  غَت منشورة ، كلية الًتبية، جامعة الزعيم األزىرم ،اخلرطـو . ادلعلمُت كأكلياء األمور ،

( ، فاعمية برامج المجتمع المدني في دعم المدرسة ،  رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية 3053سيد مرزوق دمحم عمي) 
 الخدمة االجتماعية ،جامعة الفيوم ، مصر.
اتريخ( ، مدل ربقيق معلمي العلـو ابدلرحلة الثانوية يف مدينة الرس علي بن عبد الرمحن الغزالف)بدكف 

جلودة األداء التدريسي كفقا دلعايَت جائزة الًتبية كالتعليم للتميز ،رسالة ماجستَت منشورة ،كلية العلـو 
 االجتماعية ،جامعة االماـ دمحم بن سعود.

 ريررابعاً: اجملالت والصحف وادلؤمترات واوراق العمل والتقا
 ( ، شركط اجملتمع ادلدين ، سبتمرب ،القاىرة ، مصر .2003أماين قنديل) 

(، دكر الشراكة اجملتمعية يف ربقيق اجلودة الشاملة دبدارس تعليم مرحلة 2018أماين سلتار عوض هللا )
 ، العدد األكؿ ،تركيا. (ROUTE)التعليم األساسي ،رللة  ركت

(، دكر مؤسسات اجملتمع ادلدين يف محاية حقوؽ الالجئُت ، كرقة 2015رانيا فؤاد عبد احلكيم جاد هللا )
 عمل ، الدكحة.

(، نبذة اترؼلية عن إعداد معلم التعليم األساسي ،رللة التوثيق الًتبوم ، 2009الطيب دمحم البشَت )
 ،السوداف. 189العدد



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 
 

Route Educational & Social Science Journal 520 

Volume 6(6); June 2019 

 

الشؤكف العامة  (، الدكر التنموم للجمعيات التطوعية يف اإلمارات، رللة2003عادؿ الكساد م)
(،24.) 

 ( ، تقرير مقدـ للمؤسبر العادلي جبنيف، ادلنظمة العربية للثقافة . 2008ادلنظمة  العربية للثقافة كالعلـو )
 (، مؤسبر سياسات الًتبية كالتعليم سبتمرب ، اخلرطـو ،مجهورية السوداف .1990كزارة الًتبية كالتعليم ) 

 ؤسبر الدكيل حوؿ تطوير التعليم العايل،  مسقط ،سلطنة عماف. (، ادل2002كزراه الًتبية كالتعليم)
 خامساً: االنرتنت)ادلواقع (

 
 اوال: العربية 

 

(، نشر يف 2-1( ، منظمات اجملتمع ادلدين يف السوداف :خلفية اترؼلية )2009هباء الدين مكاكم)
 www.sudaress.com/sudansite/2475نشر يف موقع  ،  2009-11-11،  موقع السوداف اإلسالمي

 dspace.iua.edu.sd>https://www،>نشر يف موقع ع ادلدين يف التوعية اجملتمعية ،(،دكر منظمات اجملتم2018عبد الرمحن أبو دـك )
            www.almrsal.com/post/44478(2017 وقع،م (، عناصر العملية التعليمية  ،من2017رلهوؿ  )
 ..، بتصرؼ20018-12-1، االنًتنت ، اطلع عليو بتاريخ  https ://mawdoo3  ، (2018رلهوؿ  )

( ، فهـو منظمات اجملتمع ادلدين كدكرىا يف السوداف كرشة منظمات اجملتمع 2019ىاجر ابو القاسم دمحم اذلادم ) 
 -tanweer.sdادلدين ،مركز التنوير ادلعريف ،السوداف، االنًتنت 

 اثنيا: االجنبية
 .  ,www.nubip.edu.ua,Retrieved.2-12-2018.Edited   "Features of the Educational Process''  

 


