
الّتعاون بني املدرسة واملحيط

استبيان ملدير املدرسة:

التعاون بني املدرسة واملجتمع املحيل واملحيط
خلفّيات االستبيان:

 يعرض  االستبيان الحايّل أمامك أيها املدير مجمل إمكانيات التعاون بني املدرسة واملحيط. وهو معٌد أيضاً لبناء بروفيل مدريّس لعمل املدرسة يف هذا 	 
املضامر.

 مّثة اختالف شاسع بني املدراس يف عالقاتها مع محيطها. ال يسعى هذا االستبيان إىل منح عالمة حول اإلنجازات يف هذا الحقل، وكل ما يسعى إليه هو بناء 	 
صورة تستدعي التفكري والّتخطيط يف سياق التغيري املتوّخى. 

 1. رشكاء املدرسة: تتعاون املدارس مع جهات متنّوعة يف محيطها القريب والبعيد. أرش إىل أّي درجة تتعاون مع الجهات املذكورة أدناه، وإىل 
أّي درجة ترغب يف تطوير  تعاون كهذا  يف املستقبل.

إىل أي درجة تتعاون مع هذه الجهة 
اليوم؟

إىل أّي درجة ترغب يف التعاون مع هذه 
الجهة يف املستقبل؟

بدرجة قطعا ال
قليلة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 
جداً

بدرجة قطعا ال
قليلة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 
جداً

1234جامعات وكّليات1234

1234رشكات تسويق وإعالنات1234

1234منّظامت عدالة اجتامعّية1234

1234مستشفيات وخدمات طبّية1234

1234صناديق خريّية1234

1234مؤّسسات ثقافية1234

1234رشكات هاي-تيك1234

1234منّظامت تربوّية دولّية1234

1234مدارس ومؤسسات تربوّية1234

1234رشكات اتصاالت ) خليوي، وكوابل(1234

1234شخصيات سياسّية وجامهريّية1234

1234جهاز املحاكم1234

1234مراكز مشرتيات1234

1234رشكات تسويق وإعالنات1234

1234رشكات أمنّية1234

1234مؤسسات دينية1234

1234أجسام إخبارية ) املكتوبة واإللكرتونّية(1234

1234مؤّسسات عربّية دولّية1234

1234رشكات تسويق ونرش1234

1234غري ذلك1234
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2. أهداف التعاون: تتعاون املدراس مع جهات يف محيطها ألهداف شّتى. أرش إىل أّي درجة تتعاون اليوم مع جهات يف محيطك بغرض تحقيق 
األهداف املدّونة أدناه، وإىل أّي درجة ترغب يف تطوير التعاون معها من أجل تحقيق هذه األهداف

بأي درجة يسعى تعاونك إىل النهوض بهذا 
الهدف؟

بأي درجة ترغب يف تطوير التعاون بغية 
النهوض بهذا الهدف?

بدرجة قطعا ال
قليلة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 

بدرجة قطعا ال
قليلة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 

1234تزويد الطالب مبهارات حيوّية للعمل يف املستقبل1234

1234توسيع قاعدة الرثوة البرشّية يف املدرسة1234

1234تجنيد موارد مكّملة للمدرسة ألغراض تعليمية وللبنى  التحتية1234

1234تجنيد برامج تعليم مكّملة للمدرسة 1234

1234دمج الطالب يف نشاطات املشاركة االجتامعّية1234

1234االستعانة مبعارف مهنّية تتوفر لدى الرشكاء لصالح  املدرسة1234

1234االستعانة بعالقات الرشكاء  وقدرتهم عىل التأثري1234

1234تعزيز العالقة بني املدرسة واملجتمع املحيل والبيئة1234

1234تحصيل تخفيضات لطالّب املدرسة يف أسعار امُلنتجات والَخدمات1234

1234االستعانة بالبنى التحتّية املتوّفرة لدى الرشكاء1234

1234بناء بيئة داعمة وواقية للّطالب بعد ساعات الدوام1234

إجراء لقاءات للطالّب مع شخصيات فّذه وتلك التي تشكل قدوة يحتذى 1234
1234بها.

1234توسيع مصادر التعّلم يف صفوف طاقم املدرسة والطالّب1234

1234بناء بيئة ثرّية للطالب خارج جدران املدرسة1234

1234آخر:1234
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3. انخراط الرشكاء يف املدرسة: يتوّقع الرشكاء من املدرسة أن متّكنهم من االنخراط يف سري األمور فيها. أرش إىل أي درجة ينخرط رشكاء املدرسة 
اليوم يف املجاالت املذكورة أدناه، وإىل أي درجة ترغب يف انخراطهم  يف املستقبل

بأي درجة ينخرط الرشكاء اليوم يف هذا 
املجال؟

بأي درجة ترغب يف انخراط الرشكاء يف هذا 
املجال مستقبال؟

بدرجة قطعا ال
قليلة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 

بدرجة قطعا ال
قليلة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 

1234إقامة إدارة جامهريية والعضوّية فيها1234

1234بلورة الرؤيا املدرسّية1234

1234بناء املنهاج الدرايّس االجتامعي يف املدرسة1234

1234قرارات حول إدخال برامج خارجّية إىل املدرسة1234

1234التفكري باستخدام  التربّعات ألغراض شتى1234

1234تخطيط وإنتاج مناسبات خاّصة يف إطار املدرسة1234

1234بلورة اسرتاتيجّية وخطة لتجنيد األموال للمدرسة1234

1234تحليل واستخالص عرب من مسارات التقييم يف املدرسة1234

1234املساعدة يف توسيع تعاون املدرسة مع جهات إضافّية يف محيطها1234

1234تسويق املدرسة والرّفع من شأنها1234

1234متثيل املدرسة يف املنتديات الجامهريّية العاّمة1234

1234آخر1234
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4. االستعدادات التنظيمية للمدرسة: تعاون املدرسة مع محيطها يوّثر عىل  االستعدادات التنظيمية التي تقوم بها املدرسة، وعىل سريورات 
العمل داخلها. أرش إىل أّي درجة يتالءم كل واحد من األوصاف التالية مع الوضع يف مدرستك، وإىل أّي درجة كنت ترغب يف العمل يف هذا 

االتجاه

بأي درجة يتالءم هذا الوصف مع استعدادات 
املدرسة اليوم? 

بأي درجة كنت ترغب يف العمل يك يالئم هذا 
الوصف املدرسة يف املستقبل؟

بدرجة قطعا ال
قليلة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 

بدرجة قطعا ال
قليلة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 

تتوّفر لدى املدرسة رؤيا وسياسة واضحة يف كل ما يتعّلق بالتعاون مع 1234
1234جهات مختلفة يف املحيط

مدير املدرسة يشارك شخصيا يف برامج التعاون مع جهات خارجية ) 1234
1234يبادر، ويقود، ويتابع(

تعاون املدرسة مع محيطها ُيرشك الكثري من أفراد طاقم املعلمني ) يف 1234
1234املبادرة، والقيادة، واملتابعة(

1234
تخّصص املدرسة قوى عاملة من داخل الطاقم لرتكيز موضوع التعاون ) 

إىل جانب املركز االجتامعي أو  من خالل إضافة ساعات عمل عىل وظيفة 
هذا املرّكز(

1234

تشّجع املدرسة طاقم املعلمني عىل املشاركة يف مشاريع التعاون مع 1234
1234املحيط من خالل املكافآت املالّية أو بوسائل أخرى.

تعقد املدرسة نقاشات دورية حول التعاون مع املحيط ) مخّططات، 1234
1234وأهداف، وإنجازات(.

تدرج املدرسة يف خطة استكامالتها السنوية  موضوع العمل مع اطراف 1234
1234خارجّية

النشاط املتعّلق بالتعاون مع املحيط يشّكل مكّوناً مهام يف خّطة عمل 1234
1234املدرسة السنوية 

النشاط املتعّلق بالتعاون مع املحيط يشكل مكّونا مهام يف امليزانية 1234
1234التنفيذية السنوية للمدرسة 

1234تجري املدرسة لقاءات دورية ثابتة  مع رشكائها يف املحيط1234

متكن املدرسة رشكائها  الخارجيني من استخدام منشآتها عىل نحو ثابت ) 1234
1234غرف التدريس، والقاعات، واملالعب، والساحات(.

1234 آخر:1234
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االستبيان- توجيهات العمل:

 املعلومات التي تستقى من االستبيان تشّكل قاعدة بيانات للّتفكري يف عمل املدرسة يف مجال التعاون، يف سياق املوجود واملرغوب.	 

  ميكن التفكري باألمور التي ُتسقى من االستبيان عىل انفراد، لكن من املفضل أن ينّفذ األمر بالتعاون مع طاقم املدرسة. 	 

 من املفضل أم يقوم عدد من أفراد الطاقم بتعبئة االستبيان بغية الحصول عىل تنويعة من االجوبة التي ُتستخدم الحقا ملناقشة عمل املدرسة يف هذا املضامر.	 

 فيام ييل بعض األسئلة التوجيهية لهذا النقاش:	 

 هل تتالءم صورة الوضع التي ُتستشّف من هذا االستبيان مع تصّور املدرسة حول عالقتها مع املحيط؟. 1

 هل تستفد ملدرسة جميع املكاسب املمكنة من أطر التعاون الحالّية؟. 2

 ما هو التعاون الذي تفتقد له املدرسة، والذي من شأنه أن  يحقق أهدافا محتملة إضافية؟. 3

 هل يجدر تغيري موديل التعاون مع الجهات الخارجية يف عمل املدرسة؟. 4

 هل تتحّض املدرسة عىل النحو األمثل ملعالجة املشاريع التعاونية؟. 5

 ما هي التغيريات املطلوبة من أجل تحسني هذه التحضريات؟. 6

بالنجاح!


