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القامئة الرئيسية

مقّدمة

ما هي أهمّية تطوير مشاريع مشرتكة بني املدرسة واملحيط؟
 يف السنوات االخرية يحظى موضوع العالقة بني املدرسة واملحيط باهتامم متزايد داخل مجال األبحاث والحقل الرتبوي.  وعىل عكس الفرتات 

السابقة التي جرت فيها العادة عىل الّتعامل مع املدرسة كإطار مغلق، يبدو أن مثة اتفاق اليوم بأن مسألة نجاح املدرسة تتعلق- فيام تتعلق- 

بقدرتها عىل بناء عالقات مثمرة مع املحيط. ينعكس هذا املوقف يف أقوال عدد من املديرين واملربني حول العالقة بني املدرسة واملحيط:

" يتوّجب عىل املديرين أن يدرسوا املجتمع الذي يحيط بهم وأن يلتفتوا  للتحوالت التي تحصل داخله عىل املستوى االقتصادي، ويف 

مستويات التدّين، ويف مجال التشغيل، ويف الرتكيبة السكانّية، ويجدر بهم ان يفّكروا حول كيفّية التفاعل مع كل هذه التغيريات".

" بالنسبة لألهل فأنا لسُت مجرد مدير للمدرَسة. يعتربونني ركيزة لهم: ُيطلب مّني أن أكتب رسالة لشكة الكهرباء، وان أستأنف عىل 

قرار إدراج يف العمل، وأن أساعد يف الحصول عىل تخفيضات يف املركز الجامهريي، ويتوّقعون  مني أن اواسيهم يف مصابهم األليم، وأن 

أساعد يف االحتياجات املدرسية... ليس مثة توجيهات أو وصفات حول كيفية إدارة العالقة مع املحيط. األمر يتعلق بقدراتك وبرغباتك".

" ما هي طبيعة العالقة مع املحيط؟  التعليم هو غاية املدرسة ،وليس العناية باملجتمع املحيط.  تستطيع املدرسة تحسني إنجازات الطالب 

من خالل العالقة مع املحيط. الهدف هو تعميق وتوسيع وتطوير كل ما نقّدمه للطالب من خالل العالقة مع املحيط ومع املجتمع 

املحيل، إن كان ذلك من خالل جهات ثابتة أم عابرة."

" يف عاملنا الحايل يتوّجب عىل املدرسة أن تقود املجتمع املحيل يف مجال القَيم.  نحن نعيش يف عامل ما بعد الحداثة، أي يف مجتمعات 

محلّية متفّككة."

"العملية الرتبوّية ال تنتهي عند نهاية يوم التعليم. اإلغراءات يف املايض رمبا كانت أقل مام هي عليه اليوم. نعلم أن الطالب يعود إلينا يف 

اليوم التايل محمال بكثري من األمور. إذا مل نلعب دوراً مركزيا يف ساعات الفراغ، فمن الصعب أن نتقّدم يف العلمية الرتبوية".

لطة عىل جميع املستويات. لن نتمّكن من مواجهته بدون التعاون بني جهات  " الواقع الحايل يضع الكثري من التحديات أمام مسألة السُّ

مختلفة داخل املدرسة وخارجها، وبدون املواجهة لن نتمّكن من تحقيق اإلنجازات الرتبوية".

" تساهم املشاركة املجتمعية من قبل الطالب يف اكسابهم مهارات حياتية، ويف تعزيز التصور الذايت، ويف إضفاء املعنى عىل األمور التي 

يتعلموها، ويف بناء الهوية، ويف الحّد من الترصفات الخطرية".

" املدرسة تريّب عىل محوَرين: محور املضامني ومحور القيم.... نريد أوال وقبل كل يشء أن نريب أناساً يحملون قياًم ويتحّلون باملسؤولية، 

وميارسون التضامن االجتامعي. ال ميكن إكساب الرتبية القيمّية يف املدرسة فقط. املحيط يوّفر الرابط مع العامل الخارجي".

" ال نحتاج املحيط يف مسألة التحصيل العلمي. املدرسة تستطيع العمل لوحدها يف هذا املضامر. لكّن األمور تختلف عندما نتحّدث عن 

إكساب القيم. املحيط أقوى من املدرسة بكل ما يتعلق بالتسامح ومراعاة اآلخر. الرتبية عىل القيم ترتكز يف أساسها عىل القدوة وعىل التقليد".

"املدرسة هي القلب النابض للمجتمع املحيل، ولديها قوة هائلة  للتأثري عىل املجتمع، وليس فقط عىل الطالب إمنا عىل املجتمع املحيل 

بأرسه. كل طالب لديه اهل وجريان وأصدقاء".

" الحياة ال تتوقف بالنسبة للطالب مع انتهاء الدوام املدريس. إذا مل ننجح يف خلق الرابط بني محيط املدرسة وبني دوائر اجتامعية مختلفة 

فلن نتمكن من بناء خريج متكامل".

"جميع املخّططات الُقطرية اليوم هي مخّططات مجتمعية وتلك التي تنخرط فيها السلطة املحلية. هذه املخّططات تدفع نحو الربط 

بني جهات مختلفة يف املحيط لصالح الولد:  قسم الرتبية والتعليم، وقسم الشؤون االجتامعية، وقسم الصحة، والقسم املسؤول عن 

ساعات الفراغ، وما شابه".

"شّح املوارد يف املدرسة يستوجب بناء عالقة مع املحيط. االستقاللية االقتصادية ستمّكنني من تقديم مزيد من الخدمات للطالب، يتوجب 

عيل أن أجري مسحا للمصالح التجارّية والّفنانني وموارد أخرى يف املحيط".
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االقتباسات الوارد اعاله ُتظهر التعاظم يف الوعي حول مسألة التعاون بني املدرسة واملحيط. وكام سرنى الحقا، ميكن العثور عىل مواد نظرّية 

وبحثّية يف هذا املضامر. عىل الرغم من ذلك مّثة َمْكَمن ضعف يف األدوات التي توّجه للعمل امليداين يف هذا املجال. التطّورات امليدانية تعرض 

تنويعة واسعة من املامرسات العملية التي متّثل دمجا بني الرؤيا الفردية والظروف املوضوعية واالحتياجات: مثة صعوبة يف العثور عىل تصّور 

منهجي وتوجيهي واحد لدور املدير يف هذاالسياق، أي تصور مشرتك لتنويعة القضايا املتعّلقة بتطوير عالقات املدرسة مع محيطها. فيام ييل 

بعض املقوالت التي طرحها مديرون ومرّبون والتي تعكس تصّورهم للتعاون مع املحيط: 

"الخطاب حول موضوع الشاكات بني املدرسة واملحيط مل يتطّور بعد مبا فيه الكفاية.  وهو يتناول يف األساس األمور الشكلية والشكاوى. هذا 

الخطاب يشّكل ردود أفعال وال يتحىّل بروح املبادرة".

" ال يتعامل املديرون مع املحيط كجزء من العمل اإلداري، ومثة حاجة لتعزيز وعيهم يف هذا املضامر".

" يجب إقناعي بالحاجة للخوض يف العالقة مع املحيط يك استثمر فيه عىل غرار  االستثامر يف مجال التجديد يف سبل التدريس. كلمة " بيئة 

محيطة" ال تستهويني. احتاج إىل مزيد من املعرفة والفهم، ورمبا أختار عندئذ االستثامر يف هذا املضامر".

ما هو التصور املنهجّي لعمل املدرسة مع املحيط؟ 
يعالج التصور املنهجي لعمل املدرسة مع املحيط مجموعتني من القضايا:

مجموعة " ماذا"؟ ومجموعة " كيف"

مجموعة "ماذا" هي مجموعة من األسئلة االستيضاحّية، وهدفها تحفيز وتعزيز الوعي يف صفوف املديرين. هذه املجموعة تضّم أسئلة من نوع:

 ملاذا يتوّجب عىل املدرسة العمل يف هذه الحَلَبة؟	 

 كيف يخدم التعاون مع املحيط الغاية التي أقيمت املدرسة من أجل تحقيقها؟	 

 كيف نعرّف املحيط ألغراض التعاون، ومن هي الجهات التي يجدر ضمها يف هذا املحيط؟	 

 ما هي األمور التي تكسبها املدرسة من جراء التعاون مع املحيط؟	 

مجموعة " كيف" تتعامل مع أسئلة عىل مستوى العمل، وهدفها إرشاد املديرين للعمل الفعيل يف مجال التعاون مع املحيط. هذه املجموعة 

تضم أسئلة من نوع:

 ما هي الخطوات املطلوبة للنهوض بتعاون املدرسة مع املحيط؟	 

 ما هي الرؤيا والسياسات التي يتوّجب عىل املدرسة تبنيها من أجل النهوض بالتعاون مع املحيط؟	 

 ما هي االستعدادات التنظيمّية الداخلية املطلوبة من املدرسة من أجل امليض قدًما بالتعاون مع املحيط ) الوظائف، وخطط العمل، 	 
واملوارد وغري ذلك(.

يك نتمكن من عرض تصور منهجي وشامل لعمل املدرسة مع املحيط، مّثة حاجة للمعارف يف مجموعتّي األسئلة املذكورة أعاله.  عل الرغم من 
ذلك سنتمحور يف هذه املقالة يف مجموعة األسئلة األوىل )"ماذا"(، وسنحاول بناء نواة للعمل مستقبال عىل تطوير نظرية عمل يف هذا املجال.
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توضيحات حول املصطلحات

املجتمع املحيل واملحيط

 الـ "املحيط" يف سياقنا الحايل  هو مجمل األفراد واملنظامت الذين يعملون خارج إطار حدود املدرسة وتتوّفر لديهم قدرة املساهمة يف عمل  ●
املؤسسة.

يف االدبّيات الرتبوية يسود استخدام مصطلح " املجتمع املحيل" عند مناقشة  العالقة بني املدرسة وجهات تقع خارج حدودها. ●

 املجتمع املحيل هو مجموعة تحمل ُهوّية مشرتكة، وقد جرت العادة عىل التمييز بني صنفني من املجتمعات املحلية: ●

املجتمع املحيل الجغرايف- مجموعة  تتحّدد بفعل التواصل الجغرايف ) حي، أو قرية، أو بلدة(.

املجتمع املحيل الوظائفي- مجموعة تتحدد بفعل عالمة فارقة مهّمة ومشرتكة ) هوية جنسية، مرض، هواية، مهنة، وما شابه(.

 مصطلح " املجتمع املحيل" يحّد من طابع تعاون املدراس. حيث أن بعض هذه املدارس ال تنتمي إىل مجتمعات محلية جغرافية ) املدراس  ●
الداخلية، واملدارس التي ال تخضع ملناطق تسجيل محّددة(، وتشكل مجتمعاتها الوظائفية) وتشمل تنويعة من أصحاب االهتامم، كاألهل 

وسواهم( جزءا من مجمل عالقاتها مع جهات تقع خارج حدودها.

 بناء عىل ما ُذكر، فقد وقع  اختيارنا عىل  استخدام مصطلح " املحيط"، وهو يحتوي يف داخله مصطلح " املجتمع املحيل" وجهات أخرى  ●
محيطية ال تشارك املدرسة يف عالقات هوّية.

التعاون

 التعاون هو مصطلح " َتغليفي"  يصف مجمل  العالقات بني طرفني أو أكرث، والتي  تتواصل عىل امتداد الوقت، وعىل اساس االختيار الحّر وامُلدرَك. ●

 قد يتحّقق التعاون عىل مستويات عالقة مختلفة من حيث الوقت، واالستثامر، وااللتزام، واملشاركة، والتأثري املتبادل. ●

 مثة طرازان بارزين من ُطرز التعاون : " اإلرشاك" َو " الشاكة". ●

 يف إطار " اإلرشاك" يقوم طرف معني صاحب سلطة بدعوة الطرف اآلخر للمشاركة والتأثري لكنه )أي صاحب السلطة( ال يتخىّل عن سلطته. ●

 " الشاكة" هي قرار متبادل من قبل طرفني أو أكرث عىل التعاون. تتحىل جميع األطراف يف هذه الشاكة مبكانة متساوية بكّل ما يتعّلق  ●

بالقرارات والنتائج.

 اخرتنا مصطلح " التعاون" للتشديد عىل حقيقة أّن املدرسة متلك القدرة عىل بناء ُطُرٍز مختلفة من العالقة مع رشكائها. ●
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خلفّية بحثّية

املنظامت ومحيطها
العالقة بني املدرسة واملحيط هي جزء من مسألة العالقة بني املنّظامت واملحيط. املنظامت هي أطر حديثة اسَتْبَدلَت التشّكالت اإلنتاجية 

االجتامعية  يف األطر التقليدية ) نحو البيت والعائلة والقبيلة والقرية(. األطر التقليدية متّيزت باالنتامء الطبيعي وامللكية املشرتكة والنزعة 

املجتمعية واالستجابة الشاملة ملجمل احتياجات الفرد املادّية. الغالف املجتمعّي شكل بدرجة كبرية  جزءا ال يتجزأ من املنظومة اإلنتاجية. 

وعىل عكس األطر التقليدية فقد ارتكزت التنظيامت الحديثة عىل )1( القطيعة بني املنّظمة أو العمل وبني املجتمع املحيل، وبني رأس املال 

وامللكية؛ )2( تقسيم العمل والتخّصص؛ )3( تأهيل الرثوة البشّية مقابل مكافآت مادية )שנהב, 1995(

ليس من املستغرب إذاً ان تقوم النظرية التنظيمّية يف بداية طريقها بالتمحور يف املنظمة نفسها، وأن تنغمس يف تحليل ظواهر تتعّلق بالعمل 

األمثل للجهاز التنظيمي الداخيل: الهياكل، والوظائف، وسريورات العمل، وما شابه )סמואל,1996(.  التعامل الوحيد مع محيط املنّظمة 

اقترص عىل الدور الوظيفّي الذي شغله كمزّود للمواد الخام وكمستهلك لنواتجها- خدمات كانت أم منتجات. بدأ االهتامم باملحيط يتسع 

تدريجيا يف مرحلة الحقة فقط. ومع تطوير نظرّية املنظومات املفتوحة التي سعت للموازاة بني املنظامت واملحيط الطبيعي بدأ التشديد 

عىل املحيط كعامل مهم يف رصاع بقاء املنظامت، وعىل أهمية انشغال املنظامت يف أمور تتعّلق مبحيطها ) טליאס, 2009(. من هنا كانت 

الطريق قصرية لتعامل املنظامت بتوّسع مع األبعاد املتعّددة للمحيط ) السياسّية، واالقتصادّية، واالجتامعّية والتكنولوجّية(، وابتكار آليات 

تعمل يف سياق هذه األبعاد.

املدرسة واملحيط
املدرسة كمنّظمة هي االخرى نتاٌج لهذا التغيري- تحول املجتمع من مجتمع تقليدي إىل مجتمع حديث، ونقل تحديد املضامني وإكساب 

الرتبية والتعليم إىل إطار متخصص وأشخاص مهنيني. لكن، وعىل عكس املجاالت األخرى، فقد كانت شكلت املدارس يف الدول ذات االجهزة 

الرتبوية العريقة يف بداياتها منّظامت مجتمعية مفتوحة عىل محيطها. رمبا يعود السبب يف ذلك إىل انشغال املدرسة يف التنشئة االجتامعية، 

وألّن تصميم شخصية البالغ يف املجتمع هو الذي حّدد تعريف املدرسة كمؤّسسة مجتمعية يف جوهرها. عىل هذا النحو أو ذاك، وبعد مشوار 

طويل، وعىل غرار ما حصل يف منظامت أخرى فقد انفصلت املدرسة عن املحيط. يف تلك الفرتة بدأت نظريات حديثة يف اإلدارة تنتش عىل 

نطاق واسع، وتعززت املنظومات البريوقراطية والِحرَفّية والنزعة التخّصصّية )אופלטקה,2007(.

 انتشار نظريات اإلدارة التي تهتّم باملحيط أدى إىل تغيري فعيل وعميق يف تعامل الكثري من املنظامت مع محيطها، لكّن رد فعل املدرسة كان 
بطيئا ومحدوداً، وهيمن عىل امتداد سنني طويلة منهج الجدران األربعة ) الحيطان األربعة( الذي يرى يف املدرسة مؤسسة ُتدار داخل حدودها

 )Crowson, Goldring & Haynes, 2010(. حصل ذلك يف األساس بسبب  الظروف التي عملت املدرسة يف إطارها، فاملدرسة هي  
مؤّسسة جامهريّية عامة لديها ميزانيات مضمونة، وأعداد ثابتة من الطالب ومناطق تسجيل ال تنافس بعضها البعض، واهاٍل  يهابون املدرسة 

لكونها مصدر سلطة، وليس لديهم متسع من الوقت لالنشغال يف  أمور الرتبية، وهي ال تقوم بعمليات ّتقييم وقياس إال فيام ندر. مّثة سبب 

آخر لالنغالق وهو أّن املدرسة شكلت بناية واضحة الحدود من الناحية الجغرافية، وفيها وَحدات مستقلة: الصف والّطبقة واملرحلة وغريها. 

عىل الرغم من ذلك بدأت تدريجيا تطرأ تحوالت يف رشوط عمل املدرسة مام أجربها عىل التعامل مع املحيط. احتّد التنافس عىل الطالب 

بعد فتح مناطق التسجيل ودخول جهات مستقّلة وخاصة إىل عامل الرتبية والتعليم؛ وبعد الشوع يف استخدام أدوات  لقياس التحصيل، 

ووضع املدرسة يف دائرة النقد العام؛ واالرتفاع يف مستوى تعليم وموارد األهل ماّم دفع إىل مزيد من املطالبة باملشاركة وتقديم التقارير 

حول ما يحصل يف املدرسة؛ والحاجة ملوارد كثرية ال تستطيع الدولة توفريها من أجل توفري مستويات عالية من التعليم؛ والتحديات املهنّية 

التي واجهت املدرسة يف املجالني االجتامعّي والبيداغوجّي  التي أصبحت أكرث تعقيدا، وتطّلبت مساعدة ودعم جهات إضافية، وما إىل ذلك 

.)Furman, 2002(

التغيريات البنيوية ترافقت مع منّو كتلة بحثية وفرية يف مجال الرتبية والتعليم، تلك التي تشّدد عىل أهمية الدعم الذي يوّفره املحيط كشط 

من رشوط نجاح املدرسة. األبحاث يف مجال الرثوة االجتامعية واملجال البحثي الجديد الذي يسمى " علم التعّلم الحديث" يشكالن مثالني عىل 
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هذا األمر. الرثوة االجتامعية تتميز عن الرثوة البشية والرثوة املادية، وهي تعالج منظومات العالقات داخل املجتمع وانعكاساتها املختلفة- 

كالّثقة، واألمان، واالتصال، واملشاركة، وجميعها أبعاد مهّمة لنجاح الفرد )Coleman, 1998(. وتبنّي أّن إنجازات املجتمعات املحلّية التي 

متلك ثروة اجتامعّية عالية كانت فائقة يف العديد من املجاالت- والرتبية والتعليم من بينها. علم التعّلم الحديث يويل مكانة محرتمة ملحيط 

املدرسة يف عمليات تعّلم الطالب ) حيث تتواجد فيه شخصّيات يحتذى بها، وتجري فيه عملية إنتاج للقيم(، ويشّدد عىل الطاقة الكامنة يف 

 .)Crowson, Goldring & Haynes, 2010( العالقة مع جهات داخل املجتمع املحيل يف سبيل تحسني تحصيل الطالب

بداية التغيري 
التغيريات يف الحّيز الذي تعمل فيه املدرسة دفعت املنظومات املسؤولة عنها إىل تحديد أمناط عمل ملزمة يف عدد من مجاالت العمل مع 

املحيط، ال سّيام  بكل ما يتعلق بالتعاون مع الطالب واألهل. ردود أفعال املدارس يف هذا املضامر مل تكن متجانسة، وتبنى بعضها منهج 

عمل محيطي شامل، واكتفى البعض اآلخر بتغيريات محدودة نسبيا. أحد االتجاهات املؤّسسية التي منت عىل ضوء موجة الوعي وااللتفات 

للمحيط مَتّثل يف إقامة املدارس الجامهريّية التي تقوم بعمل منهجّي وموّسع مع املجتمع املحيّل. عىل الرغم من ذلك فقد جرى تبني هذا 

األمنوذج ) املوديل( عىل نحو جزيئ فقط. )הרפז, 2004 ;שטיין והרפז,1995(.

هذا التباين بني املدارس بكل ما يتعلق بالتعاون مع املحيط مرّده االحتياجات والظروف التي تتميز فيها املدرسة، لكّنه ينبع يف األساس من 

تصورات قيادة املدرسة يف مسألة التعاون مع املحيط ومدى اقتناعها بالفائدة املرجوة منه. من هنا مّثة أهمية للعرض املفصل العتبارات 

الرتبويني واملديرين الذين يؤيدون توسيع التعاون بني املدرسة ومحيطها واملحاسن التي يرونها فيه.
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مكاسب وتحّديات يف مسألة التعاون بني املدرسة واملحيط

مكاسب املدرسة من توسيع التعاون مع املحيط
 تحسني قدرة املدرسة عىل التدبر يف حلبة يتعّدد فيها الالعبون- الجهات وأصحاب الشأن املتداخلني مبا يدور يف املدرسة تتزايد باضطراد. 	 

بعض هؤالء ال ينتظر دعوة املدرسة بل يعملون من أجل التأثري عليها. حيال هذا الواقع رمبا ال مكان للسؤال حول ما إذا كانت املدرسة 

تريد هذا التعاون، إمّنا حول كيفّية إدارة هذا التعاون. عىل املدرسة أن تكون ُمتهّيئة للتعاون مع محيطها.

 تعزيز قاعدة مرشوعّية املدرسة والدعم الذي تتلقاه- بعض عمليات التداخل من قبل جهات خارجية يف املدرسة ترتبط بسياسات وقرارات 	 
املدرسة يف مجاالت العمل الداخلّية: تصنيف الطالب وقبولهم، ومناهج التعليم، واألنشطة االجتامعّية، وسياسات الضبط )السياسات 

التأديبّية(، وما شابه. وتجد املدرسة نفسها حيال  مطالبات متزايدة بتقديم تقارير مفّصلة حول انشطتها. تعزيز التعاون مع املحيط يبتغي 

خلق قاعدة داعمة مُتّكن من التعامل مع القوى الخارجية واملساعدة يف تعزيز مكانة املدرسة. 

 االستجابة للمكّون القَيمّي يف عمل املدرسة- تتناول املدرسة بالتزامن محورّي منو للطالب: تعليمه ومعارفه من ناحية، وشخصيته وقيمه 	 
وُهوّيته من الناحية الثانية.  ميكن معالجة الجانب البيداغوجي داخل جدران املدرسة، لكن االنشغال بالجوانب املتعلقة بالقيم والهوية  

يتطلب لقاءا مع املحيط واملبادرة للقيام بنشاط فعيل معه.  بعد خوض التجربة امليدانية يطرأ تغرّي عىل قيم نحو التطّوع والعطاء والتضامن 

واملساواة يف قيمة اإلنسان، والتعرّف عىل اآلخر.

 إثراء التعّلم: التحصيل التعليمي للطالب قد يكون محدوداً إذا كان مبنأى عن املحيط، إذ يخلق هذا األخري "مخترباً حيا" يف الكثري من 	 
مجاالت التعّلم كالتاريخ واملدنّيات والجغرافيا، ومن شأنه أن يرثي التعّلم ويضخ فيه مزيداً من الحيوّية.

 مواجهة التأثريات السلبّية للمحيط عىل الطالب - تعمل املدرسة يف جزء صغري من النهار وتحديدا يف ثلث أوقات يقظة الطالب. يف ما 	 

تبّقى من الوقت )أي غالبية ساعات النهار(، يقع الطالب تحت تأثريات جهات أخرى داخل العائلة واملحيط. األمنوذجات )املوديالت( الرتبوية 

والسلوكية التي تتناقض مع ما يتعلمه الطالب يف املدرسة قد  ُتقزّم إنجازات املدرسة وقدرتها عىل خلق التغيري يف االتجاهات املرجّوة.

 تقليص املخاطر يف محيط الطالب- تشهد أيامنا الحالية تزايدا يف املخاطر الكامنة يف محيط الطالب خارج املدرسة. الكثري من األوالد 	 
ال يخضعون لرقابة البالغني لساعات طويلة خالل النهار بسبب تواجد األهل يف العمل، أّما الحّيز االفرتايض) االنرتنت وما شابه( فيعرض 
الكثري من اإلغراءات التي تقرتُن بالكثري من املخاطر ومّثة صعوبة يف مراقبتها والتحكم فيها؛ أصبح تعاطي املخّدرات وتناول الكحول 

طريقة مقبولة لقضاء الوقت يف صفوف أبناء الشبيبة، وكذلك مامرسة الجنس يف سن مبّكرة. نتائج هذه الترصفات الخطرية " تعود" إىل 

املدرسة، وتستوجب الوقاية منها تعاوناً مع جهات خارجّية وتعزيز الرّثوة املجتمعّية التي تخلق بيئة يزيد فيها األمان والدعم والحامية.

 تعزيز التعامل الشمويّل مع احتياجات الطالب- يف السنوات األخرية تطلق السلطات املعنية برامج ُقطرية مختلفة نحو " مدينة خالية 	 
من العنف" َو " برنامج ْشميد"، وذلك عىل خلفية تعامل األوالد واألحداث مع واقٍع محفوف باملخاطر. هذه الربنامج تجتمع حول حقيقة 

أّن الوقاية الفّعالة تتطلب عماًل مشرتكاً يتناول النواحي االجتامعّية. احتياجات الولد تعّزز الحاجة للتعاون الجاري مع األطر األخرى كقسم 

الخدمات االجتامعية، والّصحة، والشطة، وغريها.

 توسيع موارد املدرسة- الفجوة بني املوارد املالّية العامة املتوّفرة للمدرسة واحتياجاتها والتوقعات منها كمؤسسة تخلق نقصاً مزمنا يف 	 

املوارد. يعرض املحيط الكثري من املوارد املحتملة: تربّعات مالية وبرامج، وقوى عاملة متطوعة، ومعارف، وتجربة، وعالقات وتأثري.  العالقة 

مع املحيط تحمل يف طياتها فرصة زيادة املوارد وتوسيع نشاط املدرسة.
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التحديات اإلدارية التي تواكب توسيع تعاون املدرسة مع املحيط
 مهارات هزيلة-   أطر تأهيل الرتبوينّي تويل موضوع العالقة مع املحيط اهتامماً قلياًل نسبيا مقارنة باالهتامم الذي يحظى به موضوعا 	 

البيداغوجيا واإلدارة العامة. عىل ضوء اتساع االنشغال باألبحاث واملامرسات يف هذا املجال فمن املتوّقع أن يحظى مستقبال بنصيب أكرب 

خالل مرحلة التأهيل. الكثري من املرّبني ال يشعرون يف هذه األيام أّن لديهم ما يكفي من املهارة والخربة للعمل يف هذا الحقل. توسيع 

نشاط املدرسة يف مجال التعاون مع املحيط يتطّلب استثامرا من قبل املديرين يف تأهيل الطاقم للعمل يف هذا املضامر.

 التعامل مع املوضوع َكَمن يقع خارج نطاق مسؤولّيات املدرسة- املفهوم التقليدّي للمدرسة كجهة تعمل داخل جدرانها تشّدد عىل 	 
دور املدرسة يف إكساب العلم واملعرفة فقط، عىل قدرتها يف العمل مبعزل عن املحيط. التعاون مع املحيط يعكس  تصورا تربويا  يدمج 

بني املعارف والقيم  وبني منهٍج يعرتف بتأثري البيئة عىل توسيع حدود املدرسة وحدود مسؤولياتها.  تغيري املفهوم بكل ما يتعلق بالعمل 

مع املحيط يتطلب تعزيز وعي الطاقم ملكانة أطراف املحيط وتأثريها املتزايد عىل نشاط املدرسة.

 مزيد من األعباء امللقاة  عىل كاهل املدرسة- مهاّمت املدرسة كثرية  والتعاون مع الجهات الخارجية قد يلقي مبزيد من االعباء عليها. 	 
تقّل األعباء والضغوطات كلام جرى إدراج التعاون يف خّطة عمل املدرسة ) الربامج التعليمية، والربامج االجتامعية(.

 مكافئة الطاقم- التعاون مع املحيط يتطلب استثامر املزيد من الوقت والجهد من قبل الطاقم. يف الكثري من املرات يدور الحديث عن 	 
وظيفة أخرى ونشاط إضايف يتخّطى ساعات الدوام، وعليه يجب مكافئة أفراد الطاقم ماديا مقابلها.  هذه املسألة تستحق التفكري وميكن 

االستجابة لها بطرق عّدة: استغالل ساعات شاغرة، وتجنيد موارد لساعات إضافّية أو لوظيفة مرّكز التعاون؛ باإلضافة إىل التشديد عىل 

املكافئات املادّية التي تقرتن بالوظيفة عند توسيعها وإثرائها.

 مثن إداري وِقَيمي- قد يقرتن التعاون مع املحيط بأمثان إدارية وعىل رأسها الزمن اإلداري املخّطط لذلك. من شأن الحاجة لبناء العالقات 	 
واملحافظة عليها أن يطيل ويعّقد مسارات العمل. مّثة تخوف كذلك بأن يقوم الشكاء بتغيري األجندة التنظيمية، وإزالة الحدود بني الشكاء 

واملهنّيني، باإلضافة إىل وضع املعايري املدرسية عىل املحك عىل ضوء طلبات ُتوّجُه للمدرسة بالرّتويج ملنتج تجارّي معنّي، أو نقل معلومات 

شخصّية حول الطالب والعائالت. ميكن التعامل مع تحديات من هذا النوع من خالل وضع قواعد أخالقية من شأنها تقليص األمثان اإلدارية.
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عملية مسح محيط تعاون املدرسة
االنشغال بتعاون املدرسة مع املحيط يطرح الكثري من األسئلة حول ُهوّية هذا املحيط: ما هو املحيط التي يهّم املدرسة، وما الذي يحّدد 

تعريفه؛ ماذا يضم هذا املحيط بني جنباته؛ وما هي خصائص الجهات القامئة داخله. سنتناول يف هذا الفصل كل هذه األسئلة يف مسعى منا 

لعرض إطار منّظم ملشاهداتنا حول محيط املدرسة وحول الشكاء املحتملني فيه. أهمية رسم خارطة طريق للتعاون الذي تشع فيه املدرسة 

ال تكمن يف مساهمتها الوصفية فحسب، بل أيضاً  يف قدرتها عىل تشكيل قاعدة  لرسم معامل اتجاهات تطوير رشاكات املدرسة وتوسيعها.

ما هو محيط تعاون املدرسة؟
املدرسة مسؤولة عن تعليم طالبها وتربيتهم. هذه هي غاية وجودها كمؤسسة، ويجب اختبار أنشطتها بحسب هذه الغاية، مبا يف ذلك تعاونها 

مع املحيط. تعاون املدرسة مع املحيط غايته املساهمة يف تحسني تحصيلها كمؤّسسة تربوية.  هذه املقولة هي نقطة انطالق املدرسة عند 

بحثها عن رشكاء يف محيطها بغرض بناء التعاون.  من ناحية، يتناول مفهوما " جودة التعليم" و" تحسني التحصيل" األمور الجوهرية التي 

تنشغل فيها املدرسة يف مجال املضامني )البيداغوجيا والقيم(، ويتناوالن من الناحية الثانية  الشوط الداعمة التي تساهم يف خلق بيئة تعّلم 

جيدة، كالشوط املادية واالقتصادية والبيئة والثقافة الداخليتني.

 الجدوى من مشاريع التعاون التي تبادر إليها املدرسة هي تحسني إنجازاتها كمؤسسة تربوّية، لكن مثة طرف آخر عىل األقل يف هذه املشاريع، 
وال ضري يف أن يقوم هذا الطرف بتحديد أهداف إضافية لتلك التي حّددتها املدرسة. عىل سبيل املثال:  قد تحدد مؤسسة من القطاع الخاص 

والتي يقوم موظفوها بالتطوع داخل املدرسة، أّن الهدف من هذا العمل هو تعزيز املسؤولية االجتامعية للعاملني يف املؤسسة.

من هي الجهات يف التي تستطيع املدرسة التعاون معها داخل محيطها؟
مجموعة الشكاء املحتملني قد تضّم كل طرف تتوفر لديه الرغبة والقدرة عىل املساهمة يف تحسني إنجازات املدرسة كمؤّسسة تربوية. هذا 

املفهوم يتخّطى الحدود الجغرافية واملهنّية وتلك املتعلقة بهذا القطاع أو ذاك. تستطيع املدرسة التعاون مع أطراف يف محيطها القريب، 

وعىل املستوى الُقطري، وحّتى يف خارج البالد؛ تستطيع املدرسة بناء عالقة تعاون مع مؤسسات عاّمة، أو مع منّظامت من القطاع الثالث 

التعاون مع جهات يف مجال الخدمات االجتامعّية، والّصناعة  ) الجمعيات املدنّية( أو رشكات من القطاع الخاص؛ وتستطيع املدرسة أيضاً 
واالعالم وغري ذلك. التحفظات األساسية التي يطرحها هذا التصور هي إزاء التعاون مع جهات قد ُتلحق الرضر بنشاط املدرسة كاملجموعات 

السياسية املتطرّفة وعنارص إجرامّية مختلفة.

كيف نحّدد خصائص الشكاء يف محيط املدرسة؟ 
مّثة خصائص متنوعة للجهات التي ميكن التعاون معها يف محيط املدرسة. قمنا سابقا بالتوقف عند بعضها، لكن من األفضل أن نراجعها بعيون 

تفحص خارطة إمكانيات التعاون املحتملة. نقرتح فحص خصائص الشكاء املحتملني عىل محورين:

 القرب الجغرايف- هذا املحور هو األكرث شيوعاً عند القيام بعملية مسح للجهات التي ميكن التعاون معها. عىل أحد قطبيه تقع الجهات . 1
يف املحيط القريب- كاألهل والسكان واملركز الجامهريي، والسلطة املحلية، واملصالح التجارية املحلّية والجمعيات املحلّية؛ وعىل القطب 
الثاين تقع جهات يف املحيط البعيد أو تلك التي ال عالقة لها  بالبيئة املحيطة القريبة، عىل سبيل املثال: املصالح التجارّية واملصانع 

الُقطرية، وصناديق خريّية ومؤسسات خارج البالد.
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مدى قربها من جوهر انشغاالت املدرسة- عىل أحد قطبي هذا املحور تقع جهات تهتّم عىل نحو مبارش بالتحصيل العلمّي والرتبوي، . 2

وتتخصص بالرتبية والتعليم. مثال عىل ذلك هي السلطة املحلّية والجامعات و الكليات و الجمعيات أو صناديق خريية تهتّم بالرتبية 

والتعليم؛ عىل القطب اآلخر تقع جهات ال يشّكل موضوع الرتبية والتعليم مجال انشغالها األسايّس، واهتاممها بالرّتبية والتعليم غري 

مبارش. من هذه نذكر املحاكم واملستشفيات ورشكات الهاي-تيك ورشكات التسويق واإلعالنات.

نوضح هنا أن درجة القرب عىل هذين املحورين بني الشكاء املحتملني واملدرسة ال تحّتم بناء الشاكة معها وال تحّدد عمق هذه الشاكة. مع 

بعض هذه الجهات قد ال يتولد أي نوع من الشاكة، وقد تكون الشاكة مع بعضها اآلخر ضعيفة وسطحّية، بينام تتولد رشاكة قوية وعميقة 

مع جهات بعيدة. عىل الرغم من ذلك منيل لالفرتاض أّن املقربة الجغرافية من املدرسة تزيد من احتامالت بناء رشاكة حقيقية.

تحديد خصائص الشكاء يف محيط املدرسة بحسب القرب الجغرايف*

تحديد خصائص الشكاء يف محيط املدرسة بحسب درجة قربهم من جوهر العمل املدريس

)* األطراف يف الرسم هي ألغراض توضيحّية فقط(.

املدرسة

 جوهر العمل: 

البيداغوجيا

السلطة املحليّة، 

مؤسسات التعليم 

العايل

جمعيات وصناديق 

تنشغل يف مجايل 

الرتبية والتعليم

محاكم، مستشفيات، 

رشكات هاي-تيك، 

رشكات تسويق وترويج

املدرسة

مجتمع أهايل 

الطالب

مركز ج
ه�ي، سلطة 

محلية، رشطة ج
ه�ية، 

جمعيّات محليّة

مصالح تجارية ومصانع 

قُطرية، صناديق خ�ية 

ومؤّسسات تربويّة
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أهداف تعاون املدرسة مع املحيط
تعاون املدرسة مع املحيط يسعى إىل تطوير أهدافها كمؤسسة تربوية عىل قاعدة مفهوم مسؤولّية املدرسة تجاه طالبها، وتحديداً مبا يخّص 

جودة تعليمهم، ونجاحهم يف الدراسة، واستنفاد قدراتهم الكامنة، ومنّوهم كبش ورفاهّيتهم. إنجازات املدرسة تقاس أوال وقبل كل يشء 

من خالل إنجازات طالّبها وجودة الرتبية التي يتلقونها. يك تتمكن من توفري الرتبية النوعية تحتاج املدرسة إىل طاقات تربوّية جّيدة، وإىل 

بنى تعليمّية نوعية وإىل بيئة تعليمّية طّيبة وداعمة. التعاون مع املحيط الخارجّية يرمي أوال وقبل كل يشء إىل املساعدة يف تحقيق ظروف 

أفضل يف هذه املجاالت.

هذه املجاالت ليست سوى جزء من الصورة الكاملة: فاملدرسة ال تعيش يف فراغ وال داخل فقاعة، وتتعلق قدرتها عىل توفري رشوط جيدة 

لطالبه بعوامل كثرية تشمل منظومات تعمل يف محيطها وتؤثر عليها وعىل طالبها. لذا يتوجب عىل األهداف املحتملة لتعاون املدرسة مع 

جهات خارجية ان تشمل أبعاد تتعلق مبحيطه الخارجي وعليها مجتمعة أن تشمل جميع العوامل الرضورية لنجاحها.

يقرتن التعاون بلقاء بني رشيكني أو اكرث.  تقوم املدرسة يف إطار تعاونها مع املحيط، بتحديد اهداف التعاون وكذلك نوع الشيك الخارجي. 

يف هذا الفصل سنصب اهتاممنا يف األساس حول األهداف املحتملة للمدرسة عند انطالقها للتعاون مع املحيط. يف نهاية الفصل قمنا بوضع 

قامئة بـ " الذخائر" التي تستطيع املدرسة عرضها عىل رشكائها، وقد تشكل هذه قاعدة لفهم األهداف املحتملة لشكاء املدرسة. يف بعض 

األحيان هنالك تطابق بني أهداف الشكاء ومثة فروق بينها يف احيان اخرى. حري بنا أال ننىس هذه الحقيقة. قد تعرّب الجهة الخارجّية عن 

رغبتها يف أن تكون رشيكة يف العمل الرتبوّي، وبالتايل تقرتب أهدافها من أهداف املدرسة، وقد يكون دافع هذه الجهة للّتعاون مع املدرسة 

هو الرتويج ملنتجاتها او خدماتها. هذا الهدف ال يتامىش مع اهداف املدرسة من الشاكة، ولكنه ال يتناقض معها بالرضورة.
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 اهداف بيداغوجّية- تربوية. 1
التعاون ألغراض بيداغوجية- تربوية يشمل العالقات مع الجهات املختلفة بغرض إثراء املضامني وسريورات التعّلم يف إطار املدرسة، مبا يف ذلك:

 إثراء مضامني التعّلم يف إطار منهاج التعليم الرسمي	 

 إضافة برامج تعليمّية عىل منهاج التعليم الرسمّي يف املدرسة	 

 توسيع وتنويع طرائق التدريس والتعليم يف املدرسة	 

 استخدام املحيط كـ"مخترب" للتعّلم التجريبي- الحوايّس	 

 التطوير املهنّي للمعلمني.	 

 تعريف طاقم املدرسة عىل معارف وخربات مؤّسسات تعليمية أخرى	 

 بناء عالقات تعليمية بني الطالب والطاقم وزمالء لهم يف خارج البالد	 

أهداف يف مجال القيم. 2
التعاون ألهداف تّتصل بالقيم يشمل العالقات مع جهات تسعى يف األساس إىل تقوية شخصية وُهوّية الطالب الِقَيمّية يف اتجاهات ترغب 

املدرسة يف النهوض بها، مبا يف ذلك: 

 تشجيع الطالب عىل االنخراط يف املجتمع، وعىل العطاء للمجتمع املحيّل	 

 تقوية قيمة التعرّف عىل " اآلخر" املختلف، وتنمية روح التضامن واملسؤولية املتبادلة	 

 عقد لقاءات للطالب مع شخصيات فّذة، وتلك التي ميكن االقتداء بها.	 

 الرتبية عىل القيم الدميقراطّية واملدنّية	 

 تطوير الّنزعة القيادية يف صفوف الطالب والطاقم	 

 العمل عىل مسألة الُهوّية يف صفوف الطالب والطاقم	 

 اهداف مادية- اقتصادّية. 3
يشمل التعاون ألغراض مادّية بناَء عالقات هدفها تجنيد الدعم املايل واالقتصادي لنشاط املدرسة أو لنشاطات طالبه، مبا يف ذلك:

 زيادة املوارد وامليزانّيات الشاغرة يف املدرسة	 

 دعم نشاطات تربوّية واجتامعية محّددة ) احتفاالت، رحالت، عروض(	 

 تطوير البنى التحتية للمدرسة )حواسيب، بناء، تكييف(	 

 تجنيد متطّوعني من أجل توسيع قاعدة القوى العاملة املهنّية يف املدرسة	 

 مساعدة الطالب من عائالت مستورة	 

 أهداف مجتمعّية. 4
التعاون ألغراض مجتمعية يشمل بناء عالقات مع جهات تسعى إىل خلق مجتمع محيّل داعم للّطالب خارج جدران املدرسة، مبا يف ذلك:

 تعزيز العالقات بني املدرسة واملجتمع املحيّل واملحيط	 

 تعزيز دعم الطالب من قبل مؤسسات مجتمعّية ) نحو مؤسسات الصحة والشؤون االجتامعّية(	 

 خلق فرص إلثراء الطالب يف ساعات بعد الدوام	 

 املبادرة لنشاطات اجتامعّية لساعات بعد الدوام	 

 خلق بيئة تدعم الطالب وتحميهم يف األماكن املعرضة النتشار العنف ) كالنوادي وغريها(	 
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 تعزيز الدعم لعائلة الطالب.	 

 خلق قاعدة لدمج الخّريجني يف العمل	 

 اهداف تنظيمية إدارية. 5
 تلقي االستشارة  والدعم الثابت من قبل مجموعة من مندويب الجمهور	 

 املساعدة يف بناء خّطة النشاطات االجتامعّية يف املدرسة	 

 املساعدة يف اتخاذ القرارات حول مسألة تطبيق برامج تعليمّية خارجية يف املدرسة.	 

 املساعدة يف تخطيط وإنتاج مناسبات خاصة	 

 املساعدة يف بلورة اسرتاتيجّية وخطة عمل  لتجنيد املوارد للمدرسة	 

 املساعدة عىل توسيع تعاون املدرسة مع جهات خارجّية	 

 املساعدة يف متثيل املدرسة يف املنتديات الجامهريّية العاّمة	 

اهداف تتعلق بتحسني صورة املدرسة. 6
التعاون بغرض تحسني صورة املدرسة يشمل بناء عالقات مع جهات تساعد يف تحسني وتعزيز مكانة املدرسة وجاذبّيتها داخل املجتمع 

املحيل، مبا يف ذلك:

 املحافظة عىل صورة إيجابية للمدرسة عىل امتداد الوقت	 

 تحسني صورة املدرسة عىل ضوء حدث أو مرحلة تأزّم	 

 تسويق املدرسة يف محيطها	 

 جذب طالب جدد للمدرسة	 

 النش حول املدرسة يف اإلعالم الرقمي ) الديغيتايل(	 

 أهداف تتمثل يف التأثري عىل جدول األعامل ) األجندة(. 7

التعاون بغرض التأثري عىل األجندة يشمل  بناء عالقات مع جهات يف املحيط بغرض مساعدة املدرسة يف التأثري عىل اجندة عامة ) املحلية 

أو الُقطرية( تهم املدرسة، مبا يف ذلك:

 الّتعامل مع تأثريات وضغوطات جهات مختلفة يف محيط املدرسة	 

 التعامل مع قرارات جامهريّية قد تلحق الرضر بأهداف حيوّية للمدرسة	 

 دفع مواضيع تهم املدرسة نحو األمام ووضعها عىل األجندة العاّمة.	 
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أهداف تعاون املدرسة مع املحيط- أمثلة لبعض املامرسات 
العملّية

عّينة عن املامرساتتفصيل األهدافأهداف

بيداغوجّية- 

تربوّية

 تعّلم تجريبي يف مؤّسسات ثقافّية يف املحيط: مؤّسسة 	 توسيع وتنويع طرق التدريس والتعّلم يف املدرسة
أكادميية، متحف، مرسح.

 تعّلم تجريبي يف مؤسسات من القطاع الخاص: رشكات 	 
هاي-تيك، مصانع

 إقامة شبكة مدارس ذات فلسفة تربوية خاّصة، عىل سبيل 	 

 برنامج علمي مكّثف ملجموعة من الطالب بالتعاون مع 	 إضافة برامج تعليمّية عىل منهاج التعليم الرسمي يف املدرسة
رشكة تكنولوجية

 برنامج تعليم مشرتك للمدرسة واملركز الجامهريي	 

 برنامج تعليم أو فروع مشرتكة لعدد من املدارس	 

 مشاركة مدير املدرسة يف منتدى مديرين بلدي أو لوايئ	 تعريف طاقم املدرسة عىل معارف وتجارب مؤّسسات تربوية أخرى

 لقاءات ملرّكزين أو طواقم مهنّية يف عدد من املدارس يف 	 

املحيط القريب أو البعيد

 جوالت يف مدراس ذات خصوصية أو ذات تخّصص استثنايئ	 

 عالقة مع مدارس يف إطار برنامج توأمة املدن.	 بناء عالقات دراسّية بني الطالب والطاقم وزمالء من خارج البالد

 "شوتفوت 2000" من خالل وساطة ملحقي الرتبية والتعليم 	 

 اهداف يف 

مجال القيم
تشجيع الطالب عىل االنخراط املجتمعي، واملدين والعطاء للمجتمع 

املحيل

 تبّني روضات أو بيوت آباء أو نويديات	 

 مدرسة للكبار و/أو األهل	 

 إقامة مطعم مجاين للمحتاجني داخل املدرسة	 

 مشاريع مشرتكة مع مؤّسسات وأجسام ذات اجندة 	 

اجتامعية- تربوية: حقوق العاملني، املحافظة عىل البيئة، 

وغري ذلك

 الربط بني الطالب والسلطة املحلية: املشاركة يف اجتامعات 	 

 عالقات متواصلة بني مدارس من قطاعات مختلفة )عربية 	 تعزيز قيم التعرف عىل "اآلخر"، والتضامن واملسؤولية املتبادلة

ويهودية، علامنية وغريها(

 العمل مع مهاجري العمل	 

 املشاركة يف منتديات مشرتكة لعدد من القطاعات	 

 لقاءات مع شخصيات قيادية من مجال الدين واألعامل، 	 عقد لقاءات للطالب مع شخصيات فذة وشخصيات يحتذى بها

والقانون، واملجتمع ومن املؤسسات واملؤّسسات والخريية
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 فتح كافيرتيا داخل املدرسة تديرها جمعّية األهل 	 زيادة امليزانيات واملوارد الشاغرة يف املدرسةمادّية- اقتصادية

 تلقي التربّعات واملساعدة املهنّية من قبل رشكة بستنة، أو 	 تطوير البنى التحتّية يف املدرسة
رشكة حواسيب، أو رشكة يف مجال التكييف

تجنيد متطّوعني من أجل توسيع قاعدة القوى العاملة املهنّية 

يف املدرسة
التعاون مع قسم للعالج بالتشغيل لتنفيذ مشاريع من قبل 	 

طالب القسم يف املدرسة

 استقطاب متطّوعني من جمعية شبابّية للعمل مع الّطالب	 

 تجنيد رعاية مصالح تكنولوجّية للتربّع بحواسيب للطالب	 مساعدة طالب وعائالت مستورة

 الحصول عىل قسائم رشاء أو منح دعم من قبل محالّت 	 

تجارية

 إقامة منتدى لقاءات دورّية يف املدرسة مبشاركة جهات 	 تعزيز دعم مؤسسات اجتامعّية للطالبأهداف مجتمعّية

رعاية ومعالجة مختلفة، بغرض التعاون وتبادل املعلومات 

والخربات.

 مأسسة زيارات املعّلمني لبيوت الطالب	 تعزيز دعم العائلة للطالب 

 مجموعة من املعلمني يف املدرسة ُتعّلم القراءة والكتابة 	 

ملجموعة من األهل

 دعوة مشّغلني من قطاعات ومجاالت مختلفة عشية اختيار 	 خلق قاعدة لدمج الخريجني يف عامل العمل

فروع التعليم يف املدرسة الثانوّية وقَبيل إنهاء املرحلة 

الثانوية.

 توسيع النشاط من قبل الجهات املسؤولة عن نشاطات 	 املبادرة لنشاطات اجتامعّية يف ساعات بعد الدوام

ساعات الفراغ ) املركز الجامهريي، والكّشاف، والدورات( من 

خالل استخدام منشآت املدرسة

 إقامة إدارة جامهريية من بني صفوف شخصّيات جامهريّية. 	 إقامة إدارة جامهريّيةتنظيمية  إدارّية

تلتئم هذه اإلدارة  يف فرتات ثابتة وترافق َمهاّمت املدرسة 

املختلفة.

 يخلق رشكاء املدرسة روابط بني املدرسة ومؤّسسات 	 املساعدة يف توسيع تعاون املدرسة مع املحيط

ومنظامت أخرى ترتبط بها

صورة  تحسني 

املدرسة
 االستعانة بشكة إعالنات وترويج من أجل إبراز املدرسة 	 تسويق املدرسة وخلق متايزها يف املحيط

وتسويقها

التأثري عىل 

جدول األعامل 

العام

 بناء قاعدة تكنولوجية من خالل االستعانة مبساعدة رشكة 	 تحسني صورة املدرسة عىل ضوء حدث معني أو فرتة أزمة

متنح رعاية لتعزيز شفافية املدرسة عىل ضوء أزمة فقدان 

ثقة مع األهل.

 االستعانة باألهل ملواجهة نش سلبي حول املدرسة	 

 تشجيع عدٍد من منّظامت املجتمع املدين عىل القيام 	 التعامل مع قرارات عامة قد تلحق الرضر بأهداف حيوّية للمدرسة

بعمليات احتجاج ضد خطة تنوي تقليص عدد املدارس.

 بناء لويب ضد إبعاد أبناء مهاجري العمل.	 
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ذخائر مدرسية قّيمة للتعاون
بغض النظر عن نوعه وطبيعته، يشّكل التعاون نوعا من اللقاء بني أهداف مختلفة. لكن إذا أرادت املدرسة خلق تعاون ناجح فعليها أن 

تأخذ بعني االعتبار مصالح الطرف اآلخر، وأن تدرك ما هي " الذخائر" التي بحوزتها و التي ميكنها عرضها عىل رشكائها. ومبا ان املدراس مل 

تعتد التفكري بهذه املفردات. فيام ييل قامئة بالذخائر البارزة التي متلكها املدرسة:

 تساهم املدرسة  يف تعزيز الصورة الخارجية للمجتمع املحيل، ولذا فهي تؤّثر عىل جذب مزيد من السكان للبلدة وترفع من قيمة 	 
ممتلكات البلدة. 

 املدرسة الناجحة هي إحدى املفاتيح  املهمة لجودة حياة جّيدة يف البلدة.	 

 املدرسة مهمة للمجتمع املحيل، لكل فرد من أفراده ابن فيها او كان له ابن فيها أو سيكون له أبن يف املستقبل هناك.	 

 تتوّفر لدى املدرسة ممتلكات عينّية نحو القاعات والساحات واملالعب وغرف التدريس.	 

 تستطيع املدرسة توفري فضاءات لنشاطات تربوية- تعلمية واجتامعية	 

 طالب املدرسة يستهلكون خدمات مختلفة يف محيطهم	 

 طالب املدرسة سيستهلكون يف الكرب خدمات معّدة للكبار.	 

 بحوزة املدرسة قوى عاملة يف مجال التدريس ومعارف تعليمّية.	 

 املدرسة تريب وتنّمي االحتياطّي البشّي االكادميي واملهني يف املجتمع	 

 تعرض املدرسة عل الطالب الجامعيني إطارا " َمخربًيا" لألبحاث وخوض التجارب.	 

  تعرض املدرسة موقعا للتطوع الِقَيمي.	 

 تستطيع املدرسة املساهمة يف مواضيع ذات أهمية قومية.	 

 متلك املدرسة بنك معلومات كبري وتستطيع توفريها عىل نحو يتامىش مع األهداف الرتبوّية.	 
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ترتيبات املدرسة التنظيمية للتعاون مع املحيط
التعاون الجّدي بني املدرسة واملحيط يستوجب القيام برتتيبات تنظيمية داعمة.  يجري تنفيذ هذه الرتتيبات عىل عدد من أصعدة عمل 

املدرسة، وتخلق هذه األصعدة مستويات مختلفة من الّتعاون بني املدرسة ومحيطها. 

ميكن تقسيمها لعدد من العناقيد:

 أ. الرؤيا واالسرتاتيجية

 التعاون مع املحيط يشكل جزءا من رؤيا املدرسة.	 

 التعاون مع املحيط يشكل جزءا من الخطة االسرتاتيجية التي وضعتها املدرسة.	 

 تسعى املدرسة للعثور عىل فرص للتعاون.	 

 ب. جزء من روتني املدرسة

  التعاون مع املحيط يشّكل جزءا من خّطة العمل السنوّية للمدرسة	 

 الّنشاطات املشرتكة مع املحيط تشّكل جزءا من ميزانّية العمل السنوّية للمدرسة	 

 يجري الطاقم املهني يف املدرسة نقاشات دورّية حول النشاطات املتعلقة  مبسألة التعاون مع املحيط.	 

 ُتراِجع املدرسة وتقّيم إنجازاتها يف مجال التعاون مع املحيط.	 

جـ. مشاركة الطاقم والتأثري عىل املدرسة

 التعاون مع املحيط يشك العديد من أفراد الطاقم التدرييّس	 

 التعاون مع املحيط يتجسد يف مناهج تعليم الطبقات	 

 يشارك طالّب املدرسة يف الّلقاءات مع رشكاء املدرسة	 

 د. دعم وتشجيع الطاقم

 تدمج املدرسة يف خطة استكامالتها السنوية مسألة العمل مع رشكاء خارجيني	 

 تكافئ املدرسة  أفراد الطاقم بطرق مختلفة عىل االنشطة التي يقومون بها للتعاون مع املحيط، والتي تنّفذ خارج نطاق برنامجهم االعتيادي	 

 تحيي املدرسة يف املناسبات والطقوس املختلفة موضوع التعاون مع املحيط.	 

هـ. إدارة العالقة مع املحيط

 ينخرط مدير املدرسة وأعضاء من الطاقم املرموق شخصيا يف مشاريع تعاون املدرسة مع املحيط	 

 ترصد املدرسة قوى بشية من الطاقم لرتكيز التعاون مع املحيط	 
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االعتبارات املركزية التي تأخذها املدرسة بالحسبان عند اتخاذ 
قرار بالتعاون مع املحيط

القرار بالتعاون مع جهات يف املحيط يقرتن بأمثان ومكاسب: حري املدرسة أن تضع هذه مقابل تلك وأن تفحص إذا كانت املحصلة معقولة، 

وإذا ما كانت هنالك إمكانية لتقليص األمثان واملحافظة عىل املكاسب. يعرض هذا اإلطار امام املدير االعتبارات التي تدعم بناء التعاون وتلك 

التي ال تدعمه، واألمور التي توّجه القرار حول كيفية وطريقة بنائه.

املكاسب املتوقعة
 االستعانة بتجارب ومعارف إدارّية غنّية ومتنّوعة	 

 االستعانة بشبكة عالقات الشكاء	 

 االستعانة مبوارد الشكاء	 

 بناء مجموعة داعمة لقيادة املدرسة	 

 مساعدة املدرسة عىل امليّض قدما مبَهاّمت حيوّية يف املجالني االجتامعّي والرتبوّي	 

 تعزيز مكانة ودور املدرسة بني أفراد املجتمع املحيل	 

 توفري الوقت للمدير لالنغامس يف املهاّمت املتعلقة بتطوير املدرسة من الناحية البيداغوجية- الرتبوية.	 

األمثان املتوّقعة
 إطالة أمد سريورات اتخاذ القرارات بسبب الحاجة لجمع الشكاء.	 

 مزيد من التعقيدات عىل عمليات اتخاذ القرار بسبب رضورة إيجاد حلول وسط بني املواقف املختلفة	 

 هدر ساعات إدارية داخلّية لصالح إدارة العالقات مع رشكاء خارجيني	 

 الخوف من إلحاق الرضر بالوقت الذي يخّصصه املعلمون والطالب لصالح منهاج التعليم الرسمي	 

 الخوف من محو الحدود بني الشكاء والطاقم اإلداري املهني	 

 الخوف من ان تؤثر اعتبارات خارجّية عىل أجندة املدرسة	 

 الخوف من تراجع املدرسة يف الجوانب األخالقّية بسبب تورطها يف عمليات التسويق التجاري، أو الخوف من إلحاق الرضر برسّية 	 

املعلومات حول الطالب واألهل، أو ان مينح التعاون الشعية لشكات مرّضة.

أسئلة توجيهية التخاذ القرار
 ما هي املكاسب املتوقعة من هذا التعاون وما هي األمثان؟	 

 ما هي الّنسبة بني املكاسب واألمثان، وما هي درجة أهمية هذا التعاون بالّنسبة للمدرسة؟	 

 هل ميكن الحصول عىل املكاسب املتوقعة بطرق أخرى ) نحو توسيع الشاكات القامئة(؟	 

 هل مّثة طرق أخرى لتقليص األمثان ) مثال من خالل صياغة توقعات واتفاقية واضحة، وتقليص حجم التعاون، وتلقي املساعدة اإلدارية(؟	 
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