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تقديم

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

ي�سع���ى الآب���اء اإلى تقدمي خدمة تعليمية لأبنائهم توؤهلهم خلو�ض احلياة العملية بكل جناح وي�س���ر، وي�سعى كثري من الآباء واأولياء الأمور اإلى بذل 
اجلهد املتوا�سل لتعزيز تعلم اأبنائهم من خالل دعم ر�سالة املدر�سة اأو املحا�سن التعليمية، والتعاون معها لتحقيق هدفهم الأ�سمى وهو تعلم اأبنائهم.

ونظرًا ملا ت�سري اإليه الكثري من البحوث والدرا�سات العلمية والتجارب اأن التكامل بني البيت واملدر�سة يدفع اإلى حتقيق نتائج مميزة تنعك�ض على 
تعل���م الط���الب، واأن التوا�س���ل بني البيت واملدر�سة وفق منهجية علمي���ة معينة وا�سحة للبيت ي�سهم يف حتقيق الأه���داف التعليمية املرجوة، تاأتي هذه 
احلقيب���ة التدريبي���ة » اآلي���ات بناء �سراكة فاعلة م���ع املدر�سة “ لتكون واحدة من اجلهود املق�سودة يف اإطار حتقيق اأهداف اأولياء الأمور يف جودة تعلم 

اأبنائهم و�سمان جناحهم يف املدر�سة من خالل معرفة اآليات التوا�سل الناجح مع املدر�سة وال�سراكة معها لتحقيق اأهداف م�سرتكة. 

وتناق����ض احلقيب���ة يف مو�سوعاته���ا: مفهوم ال�سراكة مع املدر�سة، واأهميته���ا، واأدوار اأولياء الأمور يف حتقيق ال�سراك���ة الناجحة، وبع�ض التجارب 
اجليدة يف جمال ال�سراكة بني املدر�سة واأولياء الأمور. وي�سهم –باإذن اهلل - بناء احلقيبة وتنفيذها يف امليدان يف توحيد الر�سالة الرتبوية والتعليمية 

املقدمة للطالب، وتوحيد اجلهود وتعظيم اأثرها يف حتقيق تعلم حقيقي فاعل.

وتبنت احلقيبة املنهجية الآتية: 
1. اختيار املو�سوعات املنا�سبة للم�ستهدفني باحلقيبة وهم اأولياء الأمور. 

2. الرتكيز على املو�سوعات التي متثل عماًل م�سرتًكا بني اأولياء الأمور والقائمني على ال�سراكة يف املدر�سة، مثل مو�سوع التخطيط وغريه. 
3. عدم اخلو�ض يف التعقيدات الرتبوية والتعليمية لأن امل�ستهدف بها قد ل يكون من امليدان الرتبوي التعليمي. 

4. الرتكيز على الدور التكاملي بني املدر�سة والأ�سرة/ واأهميته يف حتقيق هدف ال�سراكة وهو تعلم الطالب.

واهلل ن�ساأل اأن يكلل اجلهد املبذول يف هذه احلقيبة بالتوفيق، واأن تكون خطوة فاعلة يف جمال ال�سراكة الفاعلة، اإنه ويل ذلك والقادر عليه. 
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توجيهات للمتدربين
اأخي املتدرب: 

يعتم���د جن���اح العملية التدريبية على تفعيل اأربعة عنا�سر: املدرب، واملتدرب، واحلقيبة التدريبية، والبيئة التدريبية، ولتحقيق دور املتدرب ينبغي 
مراعاة الأمور الآتية: 

 حتقيق الأهداف املتوخاة من التدريب، وذلك بال�سعي لدرا�سة الأن�سطة التدريبية املحددة يف احلقيبة. . 1
التدريب الفاعل هو الذي ي�سارك فيه جميع املتدربني بطرح الآراء والأفكار واملناق�سة الهادفة. . 2
قراءة الن�سرات العلمية برتكيز، نظًرا لعتماد الأن�سطة التدريبية عليها. . 3
العمل �سمن اأفراد املجموعة يف التمارين اجلماعية يو�سع دائرة الفائدة. . 4
من حق اأي متدرب اأن ي�سهم بطرح فكرته اأو راأيه.. 5
احل�سور يف الوقت املحدد للربنامج من عوامل جناحه. . 6
الرتكيز على التدريب، وجتنب املعوقات كالهاتف املحمول ونحوه. . 7
تقبل الدور الذي ي�سند اإليك يف املجموعة من عوامل جناح اإجناز املهمة. . 8
لي�ض هناك ف�سل، ولكن جتارب وخربات. . 9

كم هو جميل اأن حتر�َض على بناء عالقات طيبة مع املدرب وزمالئك املتدربني. . 10
انتقال اأثر التدريب وتطبيقه يف البيئة العملية دليل جناحه. . 11
تعبئة ا�ستمارة تقومي احلقيبة التدريبية بكل �سفافية ومو�سوعية، وت�سليمها للمدرب اأواجلهة امل�سرفة.. 12
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الهدف العام: 
تنمية قدرات اأولياء الأمور على حتقيق متطلبات ال�سراكة مع املدر�سة.

األهداف التفصيلية: 
من املتوقع عقب انتهاء املتدرب من الن�ساطات املحددة التي ت�سملها هذه احلقيبة اأن يتمكن من القيام مبا ياأتي:

حتديد مفهوم ال�سراكة الفاعلة بني املدر�سة والأ�سرة.  . 1
حتديد اأهمية ال�سراكة الفاعلة بني املدر�سة والأ�سرة. . 2
تعّرف مناذج علمية للعالقة الفاعلة بني املدر�سة والأ�سرة. . 3
تطبيق منوذج »اب�سنت « لل�سراكة الفاعلة.  . 4
حتديد اأدوار اأولياء الأمور يف تعزيز ال�سراكة.. 5
حتديد اآليات التوا�سل الفاعلة مع املدر�سة.   . 6
التعرف على نظام ال�سراكة بوزارة التعليم.. 7
التعرف على مهارات التوا�سل مع املدر�سة.. 8
تطبيق مهارات التوا�سل مع املدر�سة. . 9

بناء اأن�سطة فاعلة للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف املدر�سة.. 10
بناء خطة لأن�سطة ال�سراكة�. 11
تقومي اأن�سطة ال�سراكة.  . 12
التعرف على بع�ض التجارب العاملية واملحلية الناجحة يف جمال التوا�سل بني املدر�سة واأولياء الأمور. . 13
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الفئة المستهدفة
اأولياء الأمور.  

مدة البرنامج

اإجمالي �ساعات التدريب�ساعات التدريب اليوميةعدد الأيام

2510

األساليب التدريبية
يتوق���ف جن���اح الربنامج يف حتقيق اأهدافه واملخرجات املاأمولة من تنفيذه على امله���ارة يف ا�ستخدام حزمة من اأ�ساليب التدريب وفنياته املتنوعة 

والتي ت�سمل:

املحا�سرة الق�سرية. . 1
ور�ض العمل.. 2
تطبيقات تعاونية وفردية. . 3
الع�سف الذهني.. 4
املناق�سات الفردية واجلماعية ويف املجموعات ال�سغرية املتعاونة.  . 5
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مواد التدريب
حقيبة املتدرب.. 1
اأوراق العمل واأن�سطة تطبيقية.. 2
عرو�ض تقدميية.. 3
بطاقات تعريف ون�سرات.. 4

أساليب تقويم البرنامج
يتم تقومي الربنامج التدريبي من خالل تطبيق ا�ستمارة » تقومي برنامج تدريبي )توزع بعد انتهاء الربنامج( تقي�ض:  

حمتوى الربنامج واأهميته.. 1
اأهداف الربنامج. . 2
اأداء املدرب. . 3
مدى فاعلية احلقيبة التدريبية يف حتقيق اأهداف الربنامج.. 4
البيئة التدريبية. . 5
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فردي ثنائي

جماعي

الن�شاط 
التدريبي

رقم الن�شرة 
العلمية

مو�شوع الن�شرة 
العلمية

مرتبط 
بالن�شاط

مرتبط بالن�شرة 
العلمية

اأ�ضلوب 
التدريب

و�ضعية 
الن�شاط

زمن 
الن�شاط

رقم الـجل�شة 
التدريبيـــة

اليوم 
التدريبي

الرمــــوز

رموز الحقيبة:

عند الرتقيم يف الن�س���رات والأن�سطة يتبع   .13
الآتي: الرق���م الأول: رقم الن�ش���اط اأو الن�شرة، 
الرقم الثاين: رقم اجلل�سة، الرقم الثالث: رقم 

اليوم التدريبي. 
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خارطة موضوعات األيام التدريبية

اليوم التدريبي الأول

اجلل�ضة الأولى
مفاهيم واأهداف ال�شراكة، واأهميتها 

التعليمية والرتبوية.

اجلل�ضة الثانية
اأمناط ال�شراكة، واآليات تفعيلها.

اجلل�ضة الثالثة 
 اأدوار اأولياء الأمور يف تعزيز ال�شراكة، واآليات 

التوا�شل الفاعلة مع املدر�شة. 

الأن�شطة الن�شرات الأن�شطةالن�شرات الأن�شطة الن�شرات 

مفاهيم واأهداف 
ال�شراكة، واأهميتها 

التعليمية والرتبوية.

مناذج ال�شراكة بني 
املدر�ضة والأ�ضرة.

اأدوار اأولياء الأمور يف تعزيز 
ال�شراكة، واآليات التوا�شل 

الفاعلة مع املدر�شة
معتقدات ال�شراكة.

التعّرف على مدى م�شاركة 
اأولياء الأمور يف عمليات 

ال�شراكة

اأدوار اأولياء الأمور يف 
اأن�شطة املدر�شة 

حتديد عوائق م�شاركة 
اأولياء الأمور يف اأن�شطة 

املدر�شة، واحللول املقرتحة

مقرتحات وحلول مل�شكالت 
ال�شراكة وعوائقها.

مبادرات ال�شراكة. عوامل جناح ال�شراكة 
مع املدر�شة. 

اأهمية ال�شراكة بني 
املدر�شة واأولياء الأمور.
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خارطة موضوعات األيام التدريبية

اليوم التدريبي الثاين

اجلل�ضة الأولى
- منظومة �شيا�شات واأنظمة واإجراءات ال�شراكة 

بوزارة التعليم، ومهارات التوا�شل مع املدر�شة. 

اجلل�ضة الثانية
بناء اأن�شطة فاعلة للم�شاهمة يف حتقيق 

اأهداف املدر�شة.

اجلل�ضة الثالثة
جتارب عاملية وحملية ناجحة يف جمال 

التوا�شل بني املدر�شة واأولياء الأمور

الأن�شطة الن�شرات الأن�شطةالن�شرات الأن�شطة الن�شرات

الأطر التنظيمية 
لل�شراكة بوزارة التعليم

مراحل بناء اأن�شطة 
ال�شراكة.

جتارب عاملية وحملية 
ناجحة يف جمال التوا�شل 
بني املدر�شة واأولياء الأمور

اأهمية ميثاق املدر�شة 
والأ�ضرة.

بناء اأن�شطة 
ال�شراكة

جتارب حملية يف جمال 
ال�شراكة بني املدر�شة 

واأولياء الأمور.

تعريف باأبرز املهارات 
املطلوب توفرها يف اأولياء 

الأمور لتعزيز ال�شراكة

مهارات ال�شتماع 
والتحدث الفعال.

التخطيط لتنفيذ 
اأن�شطة ال�شراكة.
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خطة تنفيذ التدريب
)الربنامج الزمني للعمل(

الزمن املقرتحمو�شوعات اجلل�شات التدريبيةرقم اجلل�شةاليوم 

الأول 

90 دمفهوم ال�سراكة بين المدر�سة والأ�سرة. الأولى

15 دا�ستراحة

90 د اأنماط ال�شراكة، واآليات تفعيلهاالثانية

15 دا�ستراحة

90 داأدوار اأولياء الأمور في تعزيز ال�سراكة، واآليات التوا�سل الفاعلة مع المدر�سة.   الثالثة

    الثاني 

90 دمنظومة �سيا�سات واأنظمة واإجراءات ال�سراكة بوزارة التعليم، ومهارات التوا�سل مع المدر�سة.  الأولى

15 دا�ستراحة

  90دبناء اأن�سطة فاعلة للم�ساهمة في تحقيق اأهداف المدر�سة. الثانية 

15 دا�ستراحة

90 د تجارب عالمية ومحلية ناجحة في مجال التوا�سل بين المدر�سة واأولياء الأمورالثالثة 





اليــوم التــدريبــي األول 

مفهوم الشراكة بين املدرسة واألسرة. الجلسة األولـى: 

أنماط الشراكة، وآليات تفعيلها. الجلسة الثانية :  

ــات التواصل  ــراكة، وآلي ــور يف تعزيز الش ــاء األم أدوار أولي الجلسة الثالثة: 
الفاعلة مع املدرسة.





الجلسـة األولــى:    مفهوم الشراكة بين املدرسة واألسرة.

هدف الـجل�شـــة:  معرفة مفهوم ال�شراكة بني املدر�شة والأ�شرة، واأهميتها. 
  زمن الـجل�شــة

٩٠ د
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النشرة العلمية )1-1 -1(

مفهوم ال�سراكة بين المدر�سة والأ�سرة.

ا من م�س���ادر التعلم، لذا تواتر  الأ�س���رة ه���ي املعل���م الأول للطالب، واجله���ة الأكرث الت�ساًقا به خ���ارج اأ�سوار املدر�سة، ومتثل م�س���دًرا غنيًّا وهامًّ
ا للطالب، ي�سمل جوانبه  الهتم���ام الرتب���وي والتعليمي باأثر ال�سراكة ب���ني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع يف تقدمي خدمة تعليمية فاعلة تنت���ج تعلًما حقيقيًّ
الرتبوية والتعليمية والنف�سية والجتماعية. ويفر�ض كون الطالب يتاأثر بالبيئة املحيطة به ويتفاعل معها اإما �سلًبًا اأواإيجاًبا التعاون وتوحيد اجلهود مع 
تلك البيئات املتعددة ومنها وعلى راأ�سها الأ�سرة واملجتمع بكافة فئاته وموؤ�س�ساته، ول �سك اأن حا�سل اجلهود التعاونية املن�سقة اأكرب بكثري من حا�سل 
اجله���ود غ���ري املن�سقة اأو الت���ي تعمل مبعزل عن بع�سها، وهذا يتطلب من املوؤ�س�سات الرتبوية الهتم���ام بال�سراكة مع الأ�سرة واملجتمع بطريقة عمدية 
ولي�ست مرتوكة لطبيعة الأ�سرة وتعاونها اأوقناعة موؤ�س�سات املجتمع، وهذا يجعل من ال�سراكة عماًل مق�سوًدا خمطًطا له من قبل املدر�سة بالتعاون مع 

الأ�سرة واملجتمع لتحقيق هدف خدمة الطالب، الذي ميثل امل�ستقبل لكل تلك اجلهات. 

ومعل���وم اأث���ر الأ�سرة ب�سورة عامة والوالدين ب�سورة خا�سة على اأبنائهما وقدرتهما عل���ى ت�سكيل املعتقدات الدينية والدوافع احلياتية واجتاهات 
�َساِنِه( رواه البخاري  ِجّ َ ْو ميمُ َراِنِه اأَ ّ َن�سِ ْو يمُ َداِنِه اأَ َهِوّ وَلدمُ َعَلى اْلِفْطَرِة، َفاأََبَواهمُ يمُ الأبن���اء نح���و الآخرين. يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )َما ِمْن َمْولمُوٍد اإَِلّ يمُ
يف �سحيح���ه. ل���ذا فاإنه من امله���م اأن تبادر املوؤ�س�سات الرتبوية ومنها املدار�ض لبناء �سراكة فاعلة م���ع الأ�سرة بطريقة خمطط لها تنطلق من القا�سم 

امل�سرتك يف امل�سلحة واملنتج وهو الطالب.  

تعريف ال�شراكة مع الأ�شرة: ال�سالت الفاعلة بني املدر�سة والأ�سرة، بهدف الرتقاء مب�ستوى الطالب التعلمي. 



آليات بناء شراكة فاعلة مع المدرسـة - حقيبـة متدرِّب22

مكونات التعريف: 

ال�س���الت الفاعل���ة: واملق�سود بها كل جهد يبذل من اأطراف ال�سراكة بطريقة فاعلة حتقق هدفه���ا، وت�سمل عمليات التخطيط والتنفيذ والتقومي . 1
لأن�سطة ال�سراكة. 

اأط���راف ال�سراكة: وهي املدر�سة والأ�سرة، واملق�س���ود من الأ�سرة: هي معي�سة رجل وامراأة على اأ�سا�ض الدخول يف عالقات يقرها قانون املجتمع، . 2
وما يرتتب على ذلك من حقوق وواجبات اجتماعية ومن رعاية وتربية لالأطفال الناجمني عن هذه العالقات.

هدف ال�سراكة: الرتقاء مب�ستوى الطالب التعلمي والرتبوي ميثل هدف ال�سراكة وبو�سلتها التي يجب اأن تتوجه لها جميع اأن�سطة ال�سراكة، بحيث . 3
ُيرك���ز عل���ى كل ن�ش���اط يف �شوء قدرته على اإحداث تعلم حقيق���ي للطالب ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة. فعلى �شبي���ل املثال: اإقناع اأولياء الأمور 
باأهمي���ة ال�سراك���ة مع املدر�سة يتعلق بتح�سني م�ستوى تعلم الطالب ب�سورة غري مبا�سرة، بينما اإقام���ة ور�سة عمل يف بداية العام الدرا�سي لأولياء 
الأمور ملعرفة طرق تدري�ض منهج الريا�سيات احلديث ميثل ن�ساطًا مبا�سًرا يوؤثر يف تعلم الطالب. وتت�ساوى يف الأهمية الأن�سطة املبا�سرة اأو غري 
املبا�س���رة اإذا كان���ت ت�سع���ى لتحقيق ه���دف ال�سراكة وهو حت�سن تعلم و�سلوك الطال���ب. واملق�سود بتعلم الطالب: هو م���ا يحدث لدى الطالب من 

حت�سن يف امل�ستوى املعريف اأو الجتماعي اأو النف�سي اأو ال�سلوكي. 

فرضيات الشراكة بين املدرسة واألسرة: )اإب�ستني واآخرون، 2015 م(

اأ�سارت نتائج بحوث متعددة لوجود فر�سيات ي�سهم معرفتها يف تعزيز ال�سراكة والقناعة باأهميتها وت�سكل قاعدة ينطلق منها اأطراف ال�سراكة وهي: 

كل الأ�سر تهتم وترغب يف جناح اأبنائهم. 	•
يرغب العاملون يف املدار�س والأ�شر يف النخراط يف �شراكة فاعلة ولكن ل يعلمون كيف تبنى ال�شراكة. 	•
كل الطالب تقريبا ويف كل املراحل يرغبون يف وجود �سراكة بني اأ�سرهم واملدر�سة. 	•
متيل ال�سراكات اإلى التناق�ض عرب املراحل، مامل تعمل املدار�ض عل تطوير وتنفيذ ممار�سات مالئمة ل�ستمرار ال�سراكة. 	•
يتزايد يف املجتمعات الرثية -ب�شورة عامة- النخراط الأ�شري الإيجابي. 	•
الطالب الناجحون يحظون بدعم اآكادميي وانخراط قوي من اأفراد اأ�شرهم. 	•
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أهمية الشراكة بين املدرسة واألسرة:

تقوية املناهج املدر�سية. . 4
حت�سني اجتاهات الطالب نحو املقررات املدر�سية.. 5
حت�سني امل�ستوى الدرا�سي للطالب ومواظبتهم، ومثابرتهم يف املدر�سة واملحيط العائلي.. 6
الإ�سهام يف دعم القيادة املدر�سية وتطويرها، ودعم اإجناز الطالب الأكادميي.. 7
توف���ري بيئ���ة تعليمية ت�سه���م يف تطوير مهارات املعلم���ني واأولياء الأمور وقدراتهم على العم���ل التعاوين، وزيادة املعرف���ة العملية با�سرتاتيجيات . 8

ال�سراكة الناجحة.
الإ�سهام يف مواجهة املدر�سة للتحديات التي تواجهها والتغلب عليها.. 9

اإتاحة الفر�سة ل�سقل مهارات الأ�سر والعاملني باملدار�ض.. 10
حتقيق التوافق ومنع التعار�ض بني البيئة املدر�سية والبيئة العائلية؛ وهذا ي�ساعد على حماية �سخ�سية الطفل من ال�سراع بني قيم وطموحات متنافرة.. 11
 تنمية املهارات الأ�سا�سية للطالب وتطويرها يف خمتلف التخ�س�سات.. 12
الإ�سهام يف م�ساعدة الأ�سر ودعمها يف تعّرف طرق واأ�ساليب جديدة متكن الطالب من زيادة ال�ستيعاب، وتقوي عالقة الآباء باأبنائهم. . 13
توفري مناخ اأكرث اإيجابية داخل املدار�ض والأ�سر مما ي�ساعد الطالب على الإجناز والتفوق.. 14
م�ساعدة اأطراف ال�سراكة  لبع�سهم البع�ض يف توجيه الطالب لتحديد اأهدافهم التعليمية.. 15
م�ساعدة املدار�ض على اأن ت�سبح اأكرث اأمًنا ، وتركز اأكرث على حتقيق الأهداف التعليمية.. 16
تبعث ال�سراكة بر�سالة للطالب حول اأهمية تعلمه، واأن املدر�سة والأ�سرة داعمان له ومنتظران منه املزيد من الإجناز.. 17
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أهداف الشراكة: 

تهدف ال�سراكة بني الأ�سرة واملدر�سة اإلى تعزيز العالقة الفاعلة، وتكامل الدور الرتبوي والتعليمي، وتوحيد اجلهود بني املدر�سة والأ�سرة لتحقيق 
هدف حت�سني خمرجات التعليم. ومن خالل ال�سراكة ميكن حتقيق الأهداف الآتية:

ح�سن الظن املتبادل بني اأطراف ال�سراكة )املدر�سة والأ�سرة(، وتقليل الفرتا�سات والأحكام امل�سبقة ال�سلبية حول مدى اجلهد التعليمي املبذول . 1
من قبل اأطراف ال�سراكة. 

التعاون يف مواجهة التحديات امل�سرتكة وبذل اجلهد يف و�سع احللول التعاونية لها. . 2
تنمية امل�سوؤولية الجتماعية لدى اأطراف ال�سراكة. . 3
تنمية اخلربات التعليمية والرتبوية لأطراف ال�سراكة. . 4
حتقيق هدف اجلودة التعليمية املتمثلة يف حت�سني املخرجات التعليمية. . 5
تو�سيح الواقع ودقة ت�سخي�سه مبا يحقق جناح اجلهود املبذولة من اأطراف ال�سراكة. . 6
تعزيز النتماء للقيم واملبادئ الدينية والوطنية والثقافية والجتماعية والتاريخية. . 7



25 آليات بناء شراكة فاعلة مع المدرسـة - حقيبـة متدرِّب

رقم النشاط )1-1-1(         عنوان النشاط: معتقدات الشراكة.  

مدة الن�شاط: )30( دقيقة.

هدف الن�شاط: تمييز الفر�شيات والمعتقدات المحققة للمفهوم الحقيقي لل�سراكة مع المدر�سة. 

�شوؤال الن�شاط: ناق�س مع اأفراد مجموعتك الفر�شيات اأو المعتقدات التالية، وحدد المتوافق منها مع مفهوم ال�سراكة الوارد في الن�سرة العلمية ال�سابقة 

الفر�شيات واملعتقدات
التوافق مع مفهوم 

املربراتال�شراكة
لنعم

يعتقد بع�ض اأولياء الأمور اأن مهمة تعليم اأبنائهم من اخت�سا�ض املدر�سة فقط. 

يعتقد بع�ض اأولياء الأمور اأن عدم تخ�س�سهم مربر لعدم ا�ستمرار عملية التعلم يف البيت.   

يعتقد بع�ض اأولياء الأمور اأن دوره اجلوهري يف ال�سراكة مع املدر�سة هو عند وجود م�سكالت تعليمية 
اأو �سلوكية لدى اأبنائهم.   

يرى بع�ض من اأولياء الأمور اأن رعايته املالية لبع�ض الأن�سطة التعليمية يف املدر�سة اأو دعمه املبا�سر 
ل�سد احتياجات املدر�سة جزء من م�سوؤوليته يف ال�سراكة. 

اأو امل�ساركة يف  اأولياء الأمور اأن م�ساركته يف عمليات تعليمية: كالتدري�ض يف املدر�سة،  يعتقد بع�ض 
جلان التخطيط والتقومي والتطوير هو تدخل غري مربر يف عمل املدر�سة. 

يعتقد بع�ض اأولياء الأمور اأن م�ساركتهم يجب اأن تكون وفق اإجراءات ولوائح متفق عليها مع املدر�سة 
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رقم النشاط )٢-1-1(         عنوان النشاط: عوامل نجاح الشراكة مع املدرسة.  

مدة الن�شاط: )20( دقيقة.

هدف الن�شاط: حتديد عوامل جناح ال�شراكة مع املدر�شة.  

�شوؤال الن�شاط: مع اأفراد جمموعتك - وبعد قراءة الن�شرة ال�شابقة – حدد العوامل الالزمة لإجناح ال�سراكة مع املدر�سة 

عوامل يجب توفرها يف اأولياء الأمور واملنزلعوامل يجب توفرها يف املدر�سة
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رقم النشاط )٣-1-1(     عنوان النشاط: أهمية الشراكة بين املدرسة وأولياء األمور. 

مدة الن�شاط: )15( دقيقة.

هدف الن�شاط: ا�شتنتاج اأهمية ال�شراكة بني املدر�شة والأ�شرة.

�شوؤال الن�شاط: توقع نتائج التجربتني الآتيتني  )اب�شتني واآخرون، 2016م(:  

التجربة الأولى: م�شاركة اأولياء الأمور يف تعليم اأبنائهم:

بقت  يف برنامج »هيد �ستارت املبكر » وهو برنامج فيدرايل متخ�س�ض يف مرحلة الرو�سة لالأ�سر ذات الدخل املنخف�ض، اأجرى الربنامج درا�سة طمُ
على جمموعتني؛ جمموعة �سابطة واأخرى جتريبية حول تفعيل م�ساركة الآباء مع الأطفال يف مرحلة الرو�سة من خالل تزويد الآباء مبعلومات وافية 

عن املهارات املدر�سية الأ�سا�سية وتدريبهم عليها، وم�ساعدتهم يف الأن�سطة املت�سلة بالكتاب املدر�سي.

وكانت النتائج )املتوقعة من وجهة نظرك( هي:

......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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ــراكة بين مدرسة “أروهيد االبتدائية” مع بحارة من  التجربة الثانية: برنامج ش
السفينة األمريكية “سان جاسنتو “

اأ�س�ست  املدر�سة يف عام 2005م  �سراكة مع �سان جا�سنتو، وهي �سفينة تابعة ل�سالح 
البحري���ة تر�سو يف “نور فولك” القريبة، وكان بح���ارة يح�سرون اإلى املدر�سة لي�ساعدوا 
املعلم���ني يف طباعة الأوراق اأو التدري�ض الف���ردي اأو تعليم الأطفال القراءة والكتابة، ومت 
اإن�ساء برنامج مرا�سلة مع البحارة لتعليم الطالب  اأموًرا تت�سل بحياة البحارة اليومية، 
وق���د اأ�س�س���ت املدر�س���ة بالتع���اون مع ممثلني ع���ن ال�سبك���ة الوطنية والبحري���ة برناجمًا 
يتن���اول فيه البحارة الغداء مع الأطفال على نحو منتظم اأ�سبوعيًّا وتعليمهم، و�سمي هذا 
الربنام���ج ب� » نادي �سان جا�سنت���و ل�سحبة ال�سفن« وكان البحارة يح�سرون اإلى املدر�سة 
كل اأ�سب���وع لتن���اول الغ���داء مع رفاقه���م الأطفال، ثم كان���وا – بعد ذل���ك – يقراأون لهم 
ل الطالب برناجمًا للمرا�سالت  ويدر�سونه���م يف بع�ض الأحيان اأو يلعبون معهم، وقد �سكًّ
م���ع البحارة الذين كان���وا يدر�سونهم، ويف بع�ض الأحيان يلتق���ي اأولياء اأمور الطالب مع 

اأبنائهم والبحارة الذين يعلمونهم من فرتة لأخرى.

وكانت النتائج )املتوقعة من وجهة نظرك( هي:

.................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................



الجلسـة الثـانية:   نماذج الشراكة، وآليات تفعيلها.

هدف الـجل�شـــة:  معرفة مناذج ال�شراكة، ومميزات كل منوذج، وطرق تفعيلها. 
  زمن الـجل�شــة

٩٠ د
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النشرة العلمية )1-٢ -1(

نماذج الشراكة بين املدرسة واألسرة. 

تتفق الروؤى الرتبوية حول اأهمية ال�سراكة ودورها يف حت�سني خمرجات التعليم وتتنوع روؤاها يف ذات الوقت حول النموذج الأمثل لتحقيق ال�سراكة 
الفاعل���ة، حيث تتعدد من���اذج واأطر ال�سراكة بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع وفًقا لجتهادات املدار����ض وقياداتها، ووفًقا لأولويات كل مدر�سة املعتمدة 
عل���ى خلفياته���ا الثقافي���ة اأو التعليمية اأو اجلغرافية، لذا تتنوع اأط���ر ال�سراكة لت�سمل بناء اأن�سطة متعددة ل يجمعها راب���ط اأو منوذج معني اإلى �سراكة 
تعتم���د عل���ى من���وذج اأو اإطار معني عملي ت�س���ري جميع اأن�سطتها وفقه. ول �س���ك اأن وجود منوذج مع���ني لل�سراكة اأو اإطار عام يح���دد عنا�سر ال�سراكة 
ومراحله���ا ومتطلباته���ا اأف�س���ل من القيام باأن�سط���ة تفاعلية بني املدر�س���ة وحميطها من دون ال�ستناد اإل���ى اإطار يجمع تلك الأن�سط���ة وي�سهل تنوعها 

وتقوميها وتطويرها وبناء خطط حمددة لها. 

نماذج الشراكة بين املدرسة واألسرة: 

 :)Australian Council of State Department of Education, Employment and Workplace Relations، 2008( اأوًل : منوذج ال�شراكة بني املدر�شة والأ�شرة يف ا�شرتاليا

 Australian Council of( :ينطل���ق منوذج ال�سراك���ة التي بنته عدة موؤ�س�س���ات تعليمية منه���ا
State School Organisations )ACSSO  وغريه���ا م���ن معتق���دات وافرتا�سات تعليمية تتمثل 

يف الآتي : 

اأن الأ�سرة متثل املعلم الأول للطالب. . 1
اأن نتائ���ج البح���وث ت�شري مبجموعها اإلى اأن املدار�س املمي���زة تعليميًّا هي املدار�س التي تنخرط . 2

فيها الأ�سر وموؤ�س�سات املجتمع يف النظام التعليمي والأن�سطة املتنوعة يف املدر�سة. 
ويهدف النموذج اإلى بناء �سراكة دائمة بني املدر�سة والأ�سرة تمُبنى على مميزات معينة، منها: 

احرتام وثقة متبادلة بني املدر�سة والأ�سرة. . 1
احرتام احتياجات الطالب وال�سعي لتحقيقها. . 2
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احرتام اجلهود املبذولة من قبل اأطراف ال�سراكة. . 3
بناء برامج م�سرتكة، واإتاحة فر�ض متنوعة لتعلم الطالب.. 4
املناق�سة امل�ستمرة بني اأطراف ال�سراكة للم�سكالت التي تواجه املدر�سة �سيما تعلم الطالب. . 5
اإتاحة الفر�ض املتنوعة جلميع الأ�سرللم�ساركة يف تعزيز ر�سالة املدر�سة. . 6

ومت ت�سميم دليل لل�سراكة بني املدار�ض والأ�سربعنوان )Family- School Partnerships Framework( بهدف تفعيل ال�سراكة وو�سع اإطارعام 
لها، ويت�سمن الدليل املو�سوعات الآتية :

روؤية لتح�سني وتفعيل ال�سراكة بني الأ�سر واملدار�ض يف ا�سرتاليا. . 1
املبادئ الأ�سا�سية لل�سراكة. . 2
الأبعاد ال�سبعة لل�سراكة، وا�سرتاتيجيات تفعيلها. . 3

���ا  لل�سراكة، ومنوذًج���ا مت �سياغته من خ���الل التجارب  والأبعــاد ال�شــبعة متث���ل اإطاًرا عامًّ
واملمار�سات الناجحة يف جمال ال�سراكة بني املدار�ض والأ�سر: 

التوا�سل بني املدر�سة والأ�سرة. . 1
موا�سلة التعلم يف املدر�سة والبيت. . 2
بناء اأن�سطة للمحافظة على القيم املجتمعية. . 3
معرفة واإدراك اأدوار وطبيعة الأ�سر. . 4
م�ساركة الأ�سر يف اتخاذ القرار التعليمي يف املدر�سة. . 5
التعاون بني الأ�سر واملدار�ض خارج حدود املدر�سة. . 6
النخراط يف الربامج والأن�شطة. . 7

 :)٢٠1٠ , ONTARIO( بكندا “ ONTARIO SCHOOLS« ثانيًا: مدارس

تنطلق املدار�س من قناعة را�شخة تتمثل يف اأن انخراط الأ�شر مع املدار�س يجعل من املدار�س بيئة غنية وجاذبة يف التعليم والتعلم والنمو ال�شليم 
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للطالب. واأن الطالب يتعلمون يف بيئة اأف�سل عند م�ساركة اأولياء الأمور ب�سورة اإيجابية تتميز بالآتي :

اأن يكون اأولياء الأمور مو�سع ترحيب واحرتام وتقدير من قبل املجتمع املدر�سي ك�سركاء يف تعلم اأطفالهم وتنميتهم.  . 1
اإتاحة الفر�ض مل�ساركة اأولياء الأمور يف جناح اأبنائهم، وتو�سيح اآليات امل�ساركة لأولياء الأمور. . 2
توا�سل م�ستمر ومتنوع بني املدر�سة واأولياء الأمور ل�سمان ا�ستمرار التعلم يف املدر�سة والبيت. . 3
تزويد اأولياء الأمور باملعلومات والأدوات الالزمة للم�ساركة يف احلياة املدر�سية. . 4

استراتيجيات نجاح الشراكة: 

مناخ املدر�سة: التعزيز واحلفاظ على املناخ املدر�سي الإيجابي والرتحيبي والت�سجيعي ل�سماع وتقدير كل وجهات نظر اأولياء الأمور. . 1
اإزالة العقبات: حتديد هوية التحديات والعقبات التي حتد من م�ساركة اأولياء الأموريف اأن�سطة املدر�سة، والعمل على اإزالتها. . 2
دعم اأولياء الأمور: من خالل تقدمي امل�ساعدة والأدوات الالزمة لدعم تعلم اأبنائهم يف البيت واملدر�سة. . 3
الت�سال والتوا�سل: تو�سيع نطاق ا�سرتاتيجيات الت�سال والتوا�سل: مثل ور�ض العمل، والعرو�ض التقنية، وذلك لتبادل املعلومات وال�سرتاتيجيات . 4

املتعلقة بدعم التعلم يف املنزل وم�ساركة الآباء يف املدار�ض.

وقد قدمت املدار�ض دلياًل بعنوان »For ONTARIO SCHOOLS  A PARENT ENGAGEMENT POLICY« حول ال�سيا�سات العامة لل�سراكة، 
تت�سمن روؤية ال�سراكة، والإطار العام لها، وا�سرتاتيجيات اإجناحها، واخلطط التنفيذية الالزمة لتحقيق �سراكة فاعلة. 
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ثالثًا:  إطار الشراكة إلبستين 1 )اإب�ستني واآخرون، 2016 م(: 

 ي�سمل الإطار عالقة املدر�سة باأولياء الأمور )الوالدين( واملجتمع، ويت�سمن الإطار حتديد �ستة 
اأمناط لالنخراط يف ال�شراكة بني املدر�شة والأ�شرة واملجتمع، وقد انطلق الفريق )اب�شتني وزمالئها( 
من نتائج درا�شات وممار�شات متنوعة ومرتاكمة تدل مبجموعها على اأن انخراط املدر�شة والأ�شرة 
واملجتمع يف �سراكة فاعلة يحقق الفائدة جلميع اأطراف ال�سراكة ولهدفها الأ�سا�ض وهو حت�سن تعلم 

الطالب، وانخراطهم الإيجابي يف اأن�سطة املجتمع، وا�ستمرار التعلم يف البيت واملدر�سة. 

والأمن���اط ال�شت���ة التي ت�شمنها الإطار الع���ام لل�شراكة لب�شنت وفريقها متث���ل منوذًجا متكاماًل 
ي�سهل ا�ستن�ساخه، ويتحقق معه ال�سراكة الفعلية بني املدر�سة والبيت واملجتمع، لأنه ينظم العالقات 
ب���ني املدر�سة والأ�سر واملجتمع بطريقة داعمة ومتكاملة ومتوازن���ة، ت�سعى اإلى تقدمي خدمة تعليمية 

مميزة يت�سارك يف نتائجها جميع الأطراف. 

والأمناط ال�شتة هي: الأ�شرة )الوالدان(، والتوا�شل، والتطوع، والتعلم يف البيت، و�شنع القرار، 
والت�سارك مع املجتمع املحلي. وميكن تلخي�ض كل منط من خالل ال�سكل الآتي :

1 (  اأ�ستاذة علم الجتماع يف جامعة جونز هوبكنز بالوليات املتحدة الأمريكية، و باحثة يف �سوؤون ال�سراكة بني املدر�سة وحميطها اخلارجي، ومديرة مركز �سراكات املدر�سة والأ�سرة واملجتمع 
 . )NNPS( املحلي، ورئي�سة ال�سبكة الوطنية للمدرا�ض املت�ساركة
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وخل�س���ت الدكت���ورة اأب�ست���ني جتاربها وخرباتها ال�سابقة حول منوذج ال�سراك���ة يف كتابها » �سراكات املدر�سة والأ�س���رة واملجتمع، دليلك للعمل “، 
وق���ام مكتب الرتبية العربي ل���دول اخلليج م�سكوًرا برتجمته اإلى اللغة العربية لي�سهل ال�ستفادة منه. وت�سمن الدليل مقالت متنوعة لب�ستني وغريها 
من اخلرباء يف جمال ال�سراكة، تدعم يف جمموعها اأهمية ال�سراكة واأثرها يف حتقيق تعلم فاعل للطالب، وبناء اخلربات املهنية للعاملني يف املدر�سة 
ورب���ط املدر�س���ة بواقعها وجمتمعها املحيط به���ا. وت�سمن الدليل اأي�سا ت�سكيل ف���رق ال�سراكة يف املدر�سة، واإعداد اخلط���ط ال�سرتاتيجية والت�سغيلية 

ا متنوعة حول ال�سراكة بني املدر�سة والأ�سر اأو بني املدر�سة واملجتمع.   ا ق�س�سً لل�سراكة، وت�سمن اأي�سً

فلسفة النموذج: 

يهدف منوذج » اأب�ستني« اإلى حتقيق تعلم فاعل للطالب، لذا يوجه النموذج جهوده ومقرتحاته نحو حتقيق هذا الهدف، فعلى �سبيل املثال يت�سمن 
ا تاأهيل واإ�سراك الوالدين  النموذج اأهمية التعلم يف البيت، ويفرت�ض اأهمية وجود اأن�سطة لدعم ا�ستمرار تعلم الطالب يف البيت، ويقرتح النموذج اأي�سً
ا ن�سر روح وفكر التطوع بني العاملني يف املدر�سة والوالدي���ن واملجتمع، ويقرتح اأن�سطة تطوعية لتعليم  يف حت�س���ني تعل���م اأبنائها، ويق���رتح النموذج اأي�سً
الطالب من قبل الوالدين اأو اأفراد وموؤ�س�سات املجتمع، ويفر�ض النموذج اأهمية وجود قرار م�سرتك بني املدر�سة واملجتمع والوالدين ي�سهم يف حت�سني 
ا وجود و�سائل خمتلفة للتوا�سل بني املدر�س���ة والوالدين واملجتمع بهدف تقدمي خدمة تعليمية للطالب يف �سائر  تعل���م الط���الب، ويفر�ض النموذج اأي�سً
الأوق���ات والأماك���ن، ويفر�ض النموذج اأهمية الت�سارك مع املجتم���ع بكافة و�سائله خلدمة الطالب تعليميًّا وتربويًّا ودجم���ه ب�سورة اإيجابية يف املجتمع 
املحل���ي. ل���ذا ففل�سف���ة النموذج تقوم على طرح اأطر اأو ا�سرتاتيجيات اأو مكونات من �ساأنها اأن ت�سهم ب�سورة تكاملية يف حت�سني تعلم الطالب الذي هو 

الهدف الأ�سمى لعمليات ال�سراكة. 
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رقم النشاط )1-٢-1( عنوان النشاط:           التعّرف ىلع مدى مشاركة أولياء األمور يف عمليات الشراكة.  

مدة الن�شاط: )30( دقيقة.

هدف الن�شاط: حتديد مدى م�شاركة اأولياء الأمور يف عمليات ال�شراكة.  

 �شوؤال الن�شاط: اأجب عن قائمة الأ�شئلة من واقع جتربتك ال�شخ�شية، وناق�س نتائجها مع اأفراد جمموعتك.

جمال: التعلم  يف البيت   
التقييم

الأ�ضئلة
التقييم

1234512345

اأتابع تعلم ابني يف البيت ب�سورة م�ستمرة.  اأقراأ الن�سرات اخلا�سة باملناهج اجلديدة.  
اأحر�ض على التعلم عن كيفية تدري�ض الأبناء من 

م�سادر متعددة.   
اأ�ستطيع تقييم مدى تقدم ابني يف تعلمه وحت�سن 

�سلوكه. 
اأتوا�سل مع معلمي  املقررات ب�سكل دوري وبطرق 

متعددة.  
  اأزود املدر�سة ببع�ض التغذية الراجعة عن طرق 

املجموع التعلم امل�ستخدمة من قبل املعلمني.  

�سلم التقدير : ) 1( منعدم ، ) 2 ( منخف�ض ، ) 3 ( متو�سط ، )4 ( جيد ، ) 5 ( مميز .
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جمال: التوا�سل  مع املدر�سة            
التقييم

الأ�سئلة
التقييم

1234512345
اأقراأ الن�سرات واملطويات التي ت�سلني من املدر�سة 

اأتوا�سل با�ستمرار مع املدر�سة.با�ستمرار.

التلفون  املدر�سة:  مع  التوا�سل  طرق  جميع  اأع��رف 
على  املوقع  الإمي��ي��ل،  باملعلمني،  اخلا�ض  اأو  العام 

الإنرتنت، وغريها 

وقائد  الطالبي  وامل��ر���س��د  املعلمني  اأ���س��م��اء  اأع���رف 
املدر�سة والإداريني.  

اأحر�ض على تزويد املدر�سة بطرق الت�سال اخلا�سة 
بي وبعنوان املنزل. 

اأجتاوب مع املدر�سة عند وجود اأي مالحظة اأو م�سكلة 
املجموع تعليمية اأو تربوية اأو غريها  

جمال : التطوع يف خدمة اأهداف املدر�سة               
التقييم

الأ�سئلة
التقييم

1234512345

اأ�سجع الأ�سر واملجتمع املحلي على التعاون مع املدر�سة اأدرك مفهوم التطوع، و�سوابطه واأنظمته.  
باأ�ساليب متنوعة. 

من  للمتطوعني  بيانات  قاعدة  تكوين  يف  اأ�ساهم 
اأح�سر الحتفالت اخلا�سة بتكرمي ودعم املتطوعني. اأفراد وجهات املجتمع لال�ستفادة منها يف املدر�سة.   

اأ�سارك يف بع�ض الأعمال التطوعية خلدمة اأهداف 
املجموع اأ�سارك يف املجال�ض واللجان اخلا�سة بالتطوع  املدر�سة.  
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جمال: امل�ساركة يف الأن�سطة واملنا�سبات املدر�سية     
التقييم

الأ�سئلة
التقييم

1234512345
٬اأو  ال�سهرية  املنا�سبات  عن  جيدة  ب�سورة  اأعلم 

اأ�ساهم يف تقييم الأن�سطة يف املدر�سة.  ال�سنوية للمدر�سة.  

اأحفز اأبنائي حل�سور الأن�سطة املدر�سية والهتمام بها  اأ�سارك باحل�سور والدعم ملنا�سبات واأن�سطة املدر�سة 

ًدا يف كثري من الأن�سطة التعليمية  اأدرك اأدواري جيِّ
والرتبوية وغريها.

املجتمع حل�سور  واأفراد وجهات  الأمور  اأولياء  اأحفز 
املجموع الأن�سطة واملنا�سابات املدر�سية.   

جمال: امل�ساركة يف  اللجان املدر�سية و �سنع القرار
التقييم

الأ�سئلة
التقييم

1234512345

�سيما اأ�سارك يف جمل�ض الآباء ب�سورة م�ستمرة.  املدر�سية  والأنظمة  اللوائح  بناء  يف  اأ���س��ارك 
اخلا�سة بال�سراكة مع الأ�سرة واملجتمع. 

تعني  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ان  يف  ر�سمية  ب�����س��ورة  اأ���س��ارك 
كالتخطيط،  امل��در���س��ة:  يف  التعليمية  ب��ال�����س��وؤون 

والتنفيذ ، والتقومي. 

يتم الت�ساور ب�سورة دائمة مع بع�ض اأفراد وموؤ�س�سات 
املجتمع حول �سيا�سات املدر�سة وتطويرها. 

يف  ال��ق��رار  �سنع  يف  م�ساركتي  ب�����س��رورة  اأع��ت��ق��د 
املدر�سة.  

اتخاذ  م��ه��ارات  يف  تدريبية  ودورات  ��ا  ور���سً اأح�سر 
املمجموع القرار. 
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جمال:  دعم احتياجات املدر�سة     
التقييم

الأ�سئلة
التقييم

1234512345

اأ�ساهم بتزويد املدر�سة بدليل عن موؤ�س�سات املجتمع 
اأقدم دعمًا مبا�سرًا للمدر�سة ) ماليًا اأو غريه (  املحلي الداعمة.  

اأت���ع���اون م��ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي لتوفري 
اأ�سعربامل�سوؤولية جتاه دعم احتياجات املدر�سة احتياجات للمدر�سة.  

ال��درا���س��ي للطالب  ال��ي��وم  ب��رام��ج بعد  اأ���س��ارك يف 
مدعومة من منظمات املجتمع املحلي. 

اأحفز اأولياء الأمور وموؤ�س�سات املجتمع واأفراده على 
املجموع دعم احتياجات املدر�سة. 
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التمثيل البياني للنتائج : 

30

25

20

15

10

5

التوا�سل مع املدر�سة  التعلم يف البيت 
التطوع يف خدمة 
اأهداف املدر�سة 

امل�ساركة يف الأن�سطة 
واملنا�سبات املدر�سية     

امل�ساركة يف اللجان 
املدر�سية و�سنع القرار

دعم احتياجات 
املدر�سة     

اإر�شــــــــادات : 

له على الر�سم البياين بعمود ميتد من املجال اإلى الدرجة املطابقة له.	• اجمع كل جمال من املجالت ومثِّ
�سل بني قمم الأعمدة كلها. 	•
حدد اأعلى جمال لديك.  	•
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رقم النشاط )٢-٢ -1(           عنوان النشاط: مبادرات الشراكة.
عنوان النشاط :    أنشطة أنماط االنخراط.

مدة الن�شاط: 35 دقيقة.

هدف الن�شاط: طرح مبادرات وم�شاريع لتعزيز ال�شراكة وحتقيق هدفها.  
�شوؤال الن�شاط: اقرتح مع اأفراد جمموعتك مبادرات واأن�شطة حتت كل جمال من املجالت التالية، لتحقيق هدف ال�شراكة مع املدر�شة وهو حت�شن 

تعلم الأبناء اأو تعديل �سلوكهم. 

املبادرات اأو الأن�شطة املقرتحة املجالت  

التعلم يف البيت

التوا�سل مع املدر�سة

التطوع يف خدمة اأهداف املدر�سة

امل�ساركة يف الأن�سطة واملنا�سبات املدر�سية     

امل�ساركة يف اللجان املدر�سية و�سنع القرار

دعم احتياجات املدر�سة     



الجلسة الثالثة: أدوار أولياء األمور يف تعزيز الشراكة، وآليات التواصل الفاعلة مع املدرسة. 

هدف الـجل�شـــة:

• حتديد اأدوار اأولياء الأمور يف تعزيز ال�شراكة، واآليات التوا�شل الفاعلة مع املدر�شة.   	
• حتديد عوائق م�شاركة اأولياء الأمور يف اأن�شطة املدر�شة، واحللول املقرتحة. 	

  زمن الـجل�شــة

٩٠ د
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النشرة العلمية )1-٣-1(

اأدوار اأولياء الأمور يف تعزيز ال�سراكة، واآليات التوا�سل الفاعلة مع املدر�سة.    

تتلخ�ص اأدوار اأولياء الأمور يف اإجناح ال�شراكة مع املدر�شة يف الآتي : 

العتقاد اجلازم باأهمية ال�سراكة واأثرها الفاعل يف حت�سن تعلم الطالب. . 1
تبني روح املبادرة يف اقرتاح اأن�سطة ال�سراكة، والتوا�سل مع املدر�سة، وعدم انتظار انطالق املبادرة من املدر�سة اأو غريها. . 2
الحرتام الكامل لكيان املدر�سة ولعنا�سرها ولالأفكار املقرتحة والأنظمة املنظمة لل�سراكة. . 3
الثقة يف املدر�سة ويف دورها الفاعل يف اإحداث تعلم حقيقي للطالب. . 4
التعاون مع املدر�سة يف جميع ما تفر�سه خطة ال�سراكة. . 5
حتمل امل�سوؤولية الكاملة كطرف فاعل من اأطراف ال�سراكة. . 6
ال�سفافية يف النقد الهادف، واجلراأة يف اإي�سال الراأي، وتقبل الآراء ومناق�ستها. . 7
املعرفة القريبة ب�سوؤون املدر�سة ومتطلباتها. . 8
دعم ر�سالة املدر�سة واأهدافها ب�ستى الو�سائل والإمكانات. . 9

عدم ال�ست�سالم للظروف والنتائج الوقتية غري اجليدة، وال�سرب وال�سعي الدائم لتحقيق النتائج املرجوة. . 10
امل�ساهمة يف تعزيز عالقة املدر�سة مبجتمعها. . 11
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آليات التواصل الفاعلة مع املدرسة: 

ت�سمن���ت غال���ب النماذج العاملية يف ال�سراكة مبداأ التوا�س���ل بني املدر�سة واأولياء الأمور، واتفقت على اأهميت���ه يف بناء �سراكة فاعلة وحمققة لهدف 
 ،2008 ،Australian Council of State Department of Education, Employment and Workplace Relations تعلم الطالب )انظر: منوذج

ومنوذج مدار�ض ONTARIO ، 2010، ومنوذج اب�ستني، 2015( وغريها من النماذج العاملية التي توؤكد على اأهمية التوا�سل بني طريف ال�سراكة. 

واعتربت بع�ض النماذج والتجارب العاملية اأن جوهر ال�سراكة ينطلق من وجود توا�سل م�ستمربني املدر�سة والأ�سرة، واأن اأهداف ال�سراكة تتحقق 
ب�س���ورة اأ�س���رع عند وجود توا�سل م�ستمر ودائم. فعلى �سبيل املثال انطلق���ت بع�ض املدار�ض يف نيوزلندا من قاعدة تعتمد على اأن حتقيق التوا�سل بني 
املدر�س���ة واأولياءالأم���ور- �س���واء التوا�سل املبا�سر اأو غري املبا�سر- هو حجر الأ�سا�ض يف جناح ال�سراكة وجن���اح اأن�سطتها، لذا قامت مدر�سة يف اإحدى 
 Successful Home–School :2008  بعنوان , Ministry of Education( ( الق���رى بنيوزلن���دا ح�سب ما ورد يف تقرير وزارة التعليم النيوزلندي���ة
Partnerships  باعتماد مدخل جيد لل�سراكة يفرت�ض اأن اأكرب عقبة يف بناء �سراكة مع الأ�سرة هو التوا�سل مع الأباء وح�سورهم اإلى املدر�سة ب�سورة 
م�ستم���رة وامل�سارك���ة يف فاعلي���ات املدر�سة التعليمية، ولتحقيق هذا الفرتا����ض تبنت املدر�سة مدخاًل جديًدا وهو اأن م�سارك���ة الأباء ميكن اأن تتم من 
خ���الل الأبن���اء اأنف�سهم، لذا مت بناء اأن�سطة طالبية ومت دعوة اأولياء الأم���ور من خالل الطالب اأنف�سهم. ومت اإقامة معر�ض عن الدينا�سورات قام فيه 
الط���الب بت�سكي���ل مناذج للدينا�سورات، وكتابة موجز عنها، و�سرحها مع اأبائهم لزائري املعر�ض، وقد اأبدى كثري من الأباء اإعجابهم بامل�ساركة و مبا 

مت يف املعر�ض، وكان لبع�سهم نقطة انطالق وا�ستمرار يف التوا�سل مع املدر�سة. 

واآليات التوا�سل مع املدر�سة تتخذ �سوًرا متعددة منها ما هو مبا�سر، ومنها ما هو غري مبا�سر ولكن يدعم ر�سالة املدر�سة ويدعم هدف ال�سراكة. 
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أوال: اآلليات املباشرة: 

امل�ساركة الفاعلة يف جمل�ض الآباء. . 1
امل�ساركة الفاعلة يف وحدة ال�سراكة باملدر�سة. . 2
التعاون املبا�سر مع رائد ال�سراكة باملدر�سة. . 3
التوا�سل امل�ستمر املبا�سر مع املدر�سة. . 4
الدعم املبا�سر املادي اأو التخ�س�سي. . 5
امل�ساركة يف جلان تنظيم الحتفالت واملنا�سبات واملوؤمترات. . 6
امل�ساركة يف جلان اأو فرق عمل حل امل�سكالت والتحديات التي تواجه املدر�سة. . 7
امل�ساركة يف فرق عمل لتعزيز عالقة املدر�سة باملجتمع. . 8
امل�ساركة يف اللجان التعليمية: مثل جلان التقومي اأو التخطيط اأو غريها. . 9

ثانيًا: اآلليات غير املباشرة: 

الهتمام بامتداد ر�سالة املدر�سة التعليمية والرتبوية يف املنزل. . 1
حتفيز الأبناء على الهتمام بر�سالة املدر�سة وقيمها. . 2
املحافظة على هيبة املعلم واملدر�سة يف نظر و�سعور الأبناء. . 3
احلر�ض على حل امل�سكالت التعلمية والرتبوية لالأبناء من خالل اأن�سطة منزلية موجهة. . 4
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رقم النشاط )1-٣ -1(        عنوان النشاط: أدوار أولياء األمور يف أنشطة املدرسة

مدة الن�شاط: 35 دقيقة.
هدف الن�شاط: حتديد اأدوار اأولياء الأمور يف اأن�شطة املدر�شة. 

�شوؤال الن�شاط: الن�شاط الآتي يت�شمن اإقامة ملتقى يف املدر�شة لأولياء الأمور واملعلمني واأفراد املجتمع، حدد دورك كويل اأمر يف امل�شاركة يف امللتقى 
ويف �سوء اأدوار املدر�سة. 

متث���ل امللتقي���ات بني املدر�سة الأ�سرة فر�سة حقيقة لتحقيق هدف ال�سراكة، ومن املهم اأن ت�ستثمر هذه الو�سيلة بطريقة جيدة من قبل كل اأطراف 
ال�سراك���ة. ولإقام���ة مث���ل هذه امللتقيات مطلوب م���ن اأطراف ال�سراكة التع���اون يف تنظيمها والتخطيط له���ا ويف تقوميها ويف تنفي���ذ تو�سياتها. وعلى 
افرتا�ض اإقامة ملتقى بني املدر�سة واأولياءالأمور ملناق�سة بع�ض الق�سايا التعليمية وعر�ض بع�ض التجارب اجليدة من قبل املعلمني واأولياء الأمور فاإن 

 )2010,Harvard Family Research Project : الأدوار تنح�سر لإقامة امللتقى يف الآتي

أوال: أدوار قيادة املدرسة:  

بعد امللتقى اأثناء امللتقى قبل امللتقى. 

التوا�سل مع اأولياء الأمور ودعوتهم للملتقى . 1
اإر�سال ن�سرة عن امللتقى واأهدافه ومو�سوعاته. . 2
ت�سجيع املعلمني واأولياء الأمور لطرح اأفكارهم وجتاربهم حول . 3

مو�سوع امللتقى. 
الإعالن عن امللتقى يف و�سائل الإعالن املتاحة لزيادة عدد امل�ساركني. . 4
اإتاح���ة املعلومات ع���ن الط���الب واملدر�سة ونتائ���ج التح�سيل . 5

الدرا�سي واإح�سائيات عامة متنوعة. 
تهيئة مناخ املدر�سة ل�ستقبال امل�ساركني من اأولياء الأمور وغريهم.  . 6

1. تق���دمي الدع���م للمعلمني واأولي���اء الأمور 
عن���د احلاج���ة، وم�ساعدته���م يف بع�ض 

الأعمال امل�ساندة. 
2.  التواجد فرتة امللتقى لتقدمي امل�ساعدة. 

3.  ال�ستمرار يف تقدمي املعلومات لأولياء الأمور 
ح���ول م�ساركاتهم يف امللتق���ى ويف املدر�سة 
ب�س���ورة عام���ة، بداية م���ن م�ساركتهم يف 
الأعم���ال التطوعية ونهاية مب�ساركاتهم يف 

�سنع القرار يف املدر�سة. 

م���ن  الراجع���ة  التغذي���ة  ا�ستقب���ال    .1
املعلمني واأولي���اء الأمور حول تقومي 
امللتقى، وال�ستفادة من املقرتحات 

يف حت�سني التخطيط املدر�سي. 
2.  قي���ادة التوا�سل بني املعلمني واأولياء 
الأمور بعد امللتقى من خالل اإتاحة 
فر�ض متنوع���ة لعقد لقاءات اأخرى 

فردية اأو جماعية. 
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ثانيًا: أدوار املعلمين: 

بعد امللتقى اأثناء امللتقى قبل امللتقى. 

امللتق���ى . 1 دع���وة  ن�س���ر  يف  امل�ساهم���ة 
واإي�ساله���ا اإل���ى اأكرب قدر م���ن اأولياء 

الأمور.

الط���الب . 2 ع���ن  املعلوم���ات  مراجع���ة 
واأو�ساعهم التعليمية وال�سلوكية. 

بناء مفك���رة خا�سة تت�سم���ن الأ�سئلة . 3
وال�ستف�س���ارات امل���راد طرحه���ا على 
بع�ض اأولياء الأمور حول تعلم اأبنائهم. 

تهيئ���ة الف�س���ول الدرا�سي���ة ل�ستقبال . 4
اأولياء الأمور.

1.  مناق�سة الأ�سر يف م�ستويات اأبنائهم التعلمية وقدراتهم 
الإيجابية وكيفية توظيفها يف املهارات احلياتية.

2.  احلر����ض عل���ى وجود اأدلة واأمثل���ة لأعمال الطالب عند 
مناق�سة اأبائهم حول تقدمهم التعليمي. 

3.  م�سارك���ة اأولياء الأمور باملعلوم���ات الالزمة لدعم تعلم 
اأبنائهم يف املنزل. 

4.  التعاون مع اأولياء الأمور ليجاد احللول بطريقة اإيجابية 
تخل���و م���ن النق���د اأو احلك���م واإمن���ا تركز عل���ى العمل 

والتفكري امل�سرتك لإيجاد احللول.

5.  اإع���داد خط���ة عمل م�سرتكة م���ع اأولياء الأم���ور ملعاجلة 
الط���الب  تعل���م  يف  الإيجابي���ات  وتعزي���ز  التحدي���ات 

و�سلوكهم مزمنة بوقت معني وموؤ�سرات وا�سحة.

6.  تو�سي���ح ط���رق التوا�س���ل املتنوع���ة ب���ني اأولي���اء الأمور 
واملعلمني.  

1.  متابع���ة م���ا مت التفاق علي���ه مع اأولياء 
الأم���ور م���ن خط���ط عم���ل وغريه���ا، 
والتوا�س���ل مع اأولي���اء الأمور الذين مل 
يح�سروا امللتق���ى وتزويدهم مبا طرح 

من مو�سوعات. 

2.  تزويد اأولي���اء الأمور بالتقدم احلا�سل 
يف تعلم اأبنائهم بناء على ما مت التفاق 

عليه يف امللتقى. 

3.  ال�ستف���ادة م���ن التغذي���ة الراجعة من 
اأولي���اء الأم���ور ح���ول تعل���م اأبنائه���م 

وامل�سكالت التي تواجههم .   
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ثالثًا:  »أدوار أولياء األمور: 

بعد امللتقى اأثناء امللتقىقبل امللتقى
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النشرة العلمية )٢-٣-1(

حتديد عوائق م�ساركة اأولياء الأمور يف اأن�سطة املدر�سة، واحللول املقرتحة.  

ا الثقة الالزمة  ال�سراك���ة ب���ني املدر�سة واأولياء الأمورعالقة تبادلي���ة، يتقا�سم فيها طرفا العالقة م�سوؤولي���ة بناء ال�سراكة، ويتقا�سمان فيه���ا اأي�سً
لتحقي���ق ه���دف ال�سراكة وهو جودة املخرج���ات التعليمية. ومن الطبيعي اأن تواجه هذه العالقة بع�ض التحدي���ات وامل�سكالت التي تنعك�ض على حتقيق 

اأهدافها. ومن اأبرز تلك العوائق ماياأتي :  

قلة وعي طريف ال�سراكة باأهمية التوا�سل واأثره على تعلم الأبناء. . 1
عزوف بع�ض اأولياء الأمور عن زيارة املدر�سة اأو التوا�سل معها. . 2
قلة اهتمام بع�ض اأولياء الأمور بتعليم وتربية اأبنائهم. . 3
�سعف ر�سالة املدر�سه يف توعية الآباء باأهمية التوا�سل مع املدر�سة.. 4
�سلبية بع�ض املدار�ض عند ا�ستقبال اأولياء الأمور يف املدر�سة. . 5
قلة وجود لوائح واإجراءات واأدلة وا�سحة لتنظيم ال�سراكة بني املدر�سة والأ�سرة. . 6
قلة الربامج املوجهة واملق�سودة لتعزيز ال�سراكة ورفع درجة الوعي باأهميتها. . 7
قلة امليزانيات اأوالدعم لأن�سطة ال�سراكة. . 8
قلة التجارب الناجحة يف جمال ال�سراكة يف امليدان التعليمي. . 9

�سعف م�ساركة موؤ�س�سات املجتمع يف دعم ر�سالة ال�سراكة وحتقيق اأهدافها. . 10
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رقم النشاط )٢-٣ -1(        عنوان النشاط: مقترحات وحلول ملشكالت الشراكة وعوائقها.

مدة الن�شاط: 35 دقيقة.
هدف الن�شاط: اقرتاح بدائل وحلول مل�شكالت وعوائق ال�شراكة.  

�شوؤال الن�شاط: رتب عوائق ال�شراكة )الواردة يف الن�شرة العلمية ال�شابقة( من الأهم اإلى الأقل اأهمية يف التاأثري على ال�شراكة، واقرتح احللول 
لأبرز )3( عوائق من وجهة نظر املجموعة.

ترتيب العوائق من الأهم اإلى الأقل اأهمية: 

احللول واملقرتحاتالعوائق

1 .
2 .
3 .

1 .
2 .
3 .

1 .
2 .
3 .



اليــوم التدريبـــي الثـــاني:

منظوم���ة �سيا�س���ات واأنظمة واإج���راءات ال�سراكة بوزارة  الجلسة األولـى: 
التعليم، ومهارات التوا�سل مع املدر�سة.  

بناء اأن�سطة فاعلة للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف املدر�سة.  الجلسة الثانية: 

جت���ارب عاملي���ة وحملية ناجح���ة يف جم���ال التوا�سل بني  الجلسـة الثالثة: 
املدر�سة واأولياء الأمور. 





الـجلســة األولى:  

•   زمن الـجل�شــةمنظومة �شيا�شات واأنظمة واإجراءات ال�شراكة بوزارة التعليم، ومهارات التوا�شل مع املدر�شة.  	

هدف الـجل�شــة: 
• تعرف اأولياء الأمور على تنظيمات ال�سراكة يف وزارة التعليم. 	
• التعرف على مهارات التوا�سل مع املدر�سة، وتطبيقها. 	

٩٠ د
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النشرة العلمية )1-1-٢(

الأطر التنظيمية لل�سراكة بوزارة التعليم  

انعك�ض حر�ض الوزارة الدائم يف تطوير التعليم - وا�ستدامة النمو التعليمي والرتبوي لالأبناء يف املدار�ض واملجتمع عامة - على تزايد الهتمام يف 
كثري من الدوائر الرتبوية والتعليمية باأهمية تعزيز ال�سراكة بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع كخيار ا�سرتاتيجي، ي�سعى اإلى تنمية امل�سوؤولية الجتماعية 
جت���اه تربي���ة وتعليم الأبناء، وعدم النظ���ر اإلى تعليم اأبناء الوطن كم�سوؤولية ح�سرية على املدار�ض، واإمنا اإ�س���راك كل الأطراف املوؤثرة يف منو الأبناء 

وتعليمهم يف حتمل م�سووؤلية الن�ضء ودجمهم يف احلياة العامة كعنا�سر فاعلة.  

وخطت الوزارة لتحقيق ذلك الهدف خطوات جيدة تهدف اإلى تنظيم عمليات ال�سراكة، ورفع الوعي يف املجتمع التعليمي جتاه اأهميتها يف حتقيق 
ر�سالة التعليم واملدر�سة. ومن خطوات الوزارة التنظيمية بناء الوثائق الآتية : 

أوال: )الدليل التنظيمي لشراكة املدرسة مع األسرة واملجتمع، 1٤٣٨ هـ(: 

يه���دف الدليل اإلى حتديد الأطر التنظيمية لل�سراكة، وبن���اء الكيانات النظامية يف املدار�ض وقطاعات الوزارة �سواء اإدارات التعليم يف املناطق اأو 
ا اإلى تو�سيح املهام وال�سالحيات للكيانات والأ�سخا�ض الذين يبا�سرون عمليات ال�سراكة. ومن التنظيمات  اأق�سام الوزراة نف�سها، ويهدف الدليل اأي�سً

الواردة يف الدليل واملنظمة لل�سراكة داخل املدر�سة: 

جلنة ال�شراكة مع الأ�شرة واملجتمع: 

وهي جلنة داخل املدر�سة تهدف اإلى توثيق العالقة بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع، وخلق فر�ض للتعاون وال�سراكة، وتنمية امل�سوؤولية املجتمعية لدى 
اأطراف ال�شراكة. وت�شكل اللجنة برئا�شة قائد املدر�شة وع�شوية رائد ال�شراكة ووكيل املدر�شة واملر�شد الطالبي ورائد الن�شاط وبع�س املعلمني واأفراد 

من املجتمع واأفراد من اأولياء الأمور. 
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مهام اللجنة:  

ن�سر الوعي باأهمية ال�سراكة واأثرها التعلمي والرتبوي. . 1
اقرتاح اأن�سطة لدعم التوا�سل مع اأولياء الأمور واملجتمع.  . 2
بناء �سراكات مع موؤ�س�سات املجتمع . 3
اإدارة وتنظيم لقاءات ال�سراكة. . 4
متابعة اأن�سطة وفعاليات ال�سراكة. . 5
مراجعة التقاريرالدورية لل�سراكة وتقدمي التو�سيات حولها. . 6

رائد الشراكة 

ويهت���م بق�ساي���ا ال�سراك���ة يف املدر�سة رائد ال�سراك���ة: وهو اأحد املعلمني املفرغني للتنظي���م والإ�سراف على كل ما يخت����ض بال�سراكة بني املدر�سة 
واأولياء الأمور واملجتمع. 

املهة الأ�شا�شية لرائد ال�شراكة: الإ�سراف على تنفيذ الربامج والأن�سطة التي تعزز التعاون والتكامل بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع بهدف امل�ساهمة 
يف تعلم الطالب ورفع م�ستوياتهم التح�سيلية وال�سلوكية ومتابعتها. 

الواجبات: 

ح�سر وت�سنيف اخلربات واملهارات لدى اأولياء الأمور ل�ستثمارها يف الأن�سطة املدر�سية. . 1
التعرف على موؤ�س�سات املجتمع املحلي املحيط باملدر�سة وت�سنيفها. . 2
توزيع ميثاق ال�سراكة على من�سوبي املدر�سة والطالب والأ�سر واملجتمع املحلي وامل�سادقة عليه. . 3
اإدخال بيانات اأولياء الأمور يف قاعدة البيانات اخلا�سة باملبادرة. . 4
الإ�سراف على تنفيذ الأن�سطة التي تدعم التوا�سل مع اأولياء الأمور يف تعلم الأبناء ومتابعتها. . 5
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الإ�سراف على الأن�سطة التي تعزز التطوع وامل�سوؤولية الجتماعية. . 6
تقدمي املقرتحات لتح�سني ممار�سات م�ساركة الأ�سر واملجمتع املحلي مع املدر�سة. . 7
اإعداد تقارير دورية عن برامج واأن�سطة ال�سراكة املجتمعية التي مت تنفيذها .. 8

ثانيًا: ميثاق املدرسة واألسرة – الحقوق والواجبات )ميثاق املدرسة واألسرة، 1٤٣٨ هـ(: 

يه���دف امليثاق اإلى تعزي���ز الظروف املحيطة بتعلم الطالب وتقدمه من خالل تاأ�سي�ض حقوق وواجبات عل���ى الأ�سرة والطالب واملدر�سة، يهيئ من 
خاللها امليثاق اإلى احرتامها وحتقيقها. 

وي�سم���ل امليث���اق حقوق الطال���ب على املدر�سة وواجباته جتاهه���ا، وحقوق الأ�سرة على املدر�س���ة ووجباتها جتاهها. ويركز امليث���اق على تعزيز حق 
الطال���ب يف التعل���م والح���رتام وم�سووؤليته الكامل���ة عن تعلمه وعالقات���ه بعنا�سر املدر�سة، ويعزز امليث���اق عالقة الأ�سرة باملدر�س���ة من خالل حتديد 
الواجبات واحلقوق لكليهما بهدف تعزيز ال�سراكة وحتقيق هدفها الأ�سا�ض وهو حت�سن تعلم الطالب، وت�سمن حق الأ�سرة يف ال�سوؤال والطالع الدائم 
عن م�ستوى اأبنائهم، وواجب املدر�سة يف ا�ستقبالهم والرتحيب بهم واحرتام دورهم وم�ساهماتهم يف حتقيق ر�سالة املدر�سة والتعليم، ويفر�ض امليثاق 

على املدر�سة الهتمام بدور الأ�سرة التعليمي واإ�سراكها الدائم يف خطط املدر�سة التعليمية والرتبوية. 

ثالثًا : الدليل االجرائي لشراكة املدرسة مع األسرة واملجتمع )الدليل اإلجرائي لشراكة املدرسة مع األسرة واملجتمع، 1٤٣٨ هـ(: 

ويهدف الدليل اإلى تو�سيف الإجراءات العامة لعمليات ال�سراكة يف املدر�سة، بهدف توحيد اجلهود، و�سهولة التقومي والتطوير والإ�سراف على تلك 
العمليات، وبالتايل ي�سهم ذلك ب�سهولة و�سال�سة التنظيم الإدراي لعمليات ال�سراكة وتنفيذها على اأر�ض الواقع. 

ومن اأمثلة تلك الإجراءات: اإجراءات عمليات التخطيط يف املدر�سة، واإجراءات تنظيم البيئة املدر�سية ل�ستقبال اأولياء الأمور، واإجراءات تعريف 
الأ�سرة والطالب مبيثاق احلقوق والواجبات، واإجراءات عقد ال�سراكات مع الأ�سرة واملجتمع. 
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رقم النشاط )1-1 -٢(        عنوان النشاط: أهمية ميثاق املدرسة واألسرة.  

مدة الن�شاط: 35 دقيقة.
هدف الن�شاط: التعرف على اأهمية ميثاق املدر�شة والأ�شرة.     

�شوؤال الن�شاط: بعد اطالعك على امليثاق حدد اأهمية امليثاق يف تعزيز ال�شراكة.  
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النشرة العلمية )٢-1-٢(

 تعريف باأبرز املهارات املطلوب توفرها يف اأولياء الأمور لتعزيز ال�سراكة. 

يتطلب من اأولياء الأمورمعرفة منظومة ال�سراكة يف املدر�سة وطرق التعامل معها، واملهارات املطلوب توفرها يف اأولياء الأمور للتعامل مع منظومة 
ال�سراك���ة باملدر�س���ة، �سواء املنظوم���ات الإدارية اأو النظامي���ة اأو عنا�سر املدر�سة �سيما قائ���د املدر�سة ورائد ال�سراكة وغريهما م���ن املعنيني بعمليات 
ال�سراكة. وتتنوع تلك املهارات لت�سمل دائرة وا�سعة من املهارات مثل: مهارات اإدارة الجتماعات، ومهارات فن الت�سال الفعال، وغريها من املهارات 
العامة التي توؤثر يف جناح ويل الأمر يف تكوين عالقة جيدة مع املدر�سة ومعززة لل�سراكة بينهما. ويف القادم من ال�سطور ن�ستعر�ض – وب�سورة موجزة 

-  اأبرز املهارات التي يحتاجها ويل الأمر للتفاعل الإيجابي مع منظومة ال�سراكة باملدر�سة: 

أواًل: مهارات إدارة االجتماعات: 

ي�س���ارك ويل الأم���ر ب�سورة م�ستمرة يف الجتماع���ات املدر�سية �سيما جلنة ال�سراكة وبع�ض اللجان املوؤقتة وف���رق العمل وغريها، لذا من املهم اأن 
يكون على اطالع تام مبهارات الجتماعات. 

ينق�سم الجتماع بناء على مراحله الزمنية اإلى ثالث مراحل: مرحلة ماقبل الجتماع، ومرحلة الجتماع، ومرحلة ما بعد الجتماع. ويف كل مرحلة 
هناك الكثري من املهارات والعتبارات التنظيمية التي يجب على املجتمعني مراعاتها والتدرب عليها. 
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مرحلة ماقبل الجتماع: وهي املرحلة التح�شريية يتطلب ال�شتعداد لها الكثري من املهارات مثل: . 1

تنظيم مو�سوعات الجتماع من خالل التوا�سل مع املجتمعني وترتيبها ح�سب الأولوية والأهمية، و�سياغتها �سمن جدول الأعمال 	•
جمع املعلومات من م�سادرها حول كل مو�سوع. 	•
ا اأوغريها. والهتمام ب�سكل اأكرب بطريقة العر�ض لأنها متثل الوعاء الذي يمُقدم فيه املو�سوع، وقد 	• ا اأو اإلكرتونيًّ اختيار طرق عر�ض املعلومات؛ ورقيًّ

يرف�ض املجتمعون اأفكاًرا جيدة ب�سبب عر�سها ال�سيئ.  
تن�سيق الدعوة اإلى الجتماع و�سياغة اأ�سلوبها بطريقة حمفزة للح�سور وامل�ساركة. 	•
تهيئة مكان الجتماع ب�سورة مريحة للمجتمعني. 	•
املرونة يف اختيار وقت الجتماع ل�ستيعاب اأكرب عدد ممكن من املجتمعني. 	•

مرحلة الجتماع: . 2

الرتحيب باحل�سور و�سكرهم على اإتاحة اأوقاتهم خلدمة برامج ال�سراكة. 	•
عر�ض جدول الأعمال ب�سورة خمت�سرة. 	•
معرفة مهارات التفاو�س والإقناع يف اأثناء طرح املو�شوعات �شيما املهمة منها، ومن اأهم �شروط ومهارات التفاو�س والقناع: 	•

ال�ستماع الفعال.  -
التحدث الفعال.  -
الرتكيز على النقاط املهمة.  -
الرتكيز على فهم الأدلة واملنطقية يف حديث الآخر. -
الهتمام بلغة اجل�سد.  -

معرفة �سفات املفاو�ض اجليد: ومن اأهمها: )العبيدي، 2016( 	•
قوة ال�سخ�سّية: وهي نقطة الأ�سا�ض يف التفاو�ض، وتكت�سب باملرا�ض واخلربة -
قّوة احلّجة والدليل: با�ستخدام املنطق يف طرح الأفكار، واملقدمات والنتائج ال�سليمة.  -
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ح�سن ال�ستماع للطرف الآخر: فكرثة املقاطعة، توغر ال�سدر، وت�ستت حماور التفاو�ض. -
احلكمة يف انتقاء العبارات التي تخاطب العقل والوجدان، فالعبارات اجلميلة، املنتقاة بعناية، لها تاأثريها ال�سحري يف الطرف الآخر. -
عدم التع�سب للراأي: فالتع�سب للراأي يقيم حاجًزا بني طريف التفاو�ض، وفجوة ي�سعب اخرتاقها.  -
اجلراأة يف العرتاف باخلطاأ، والعتذار عنه، وهذه ال�سفة مدخل عظيم لقلب الطرف الآخر، وعقله ووجدانه. -
�سعة الثقافة، ودقة املعلومات. -
العلم بنف�سية الطرف الآخر، وطرائق تفكريه، فلكل اإن�سان نف�سّيته اخلا�سة، وطرائقه يف التفكري.  -
الثناء على كّل موقف اإيجابي يبدو له من الطرف الآخر يف اأثناء التفاو�ض، وعدم احلكم عليه باملجمل فالإح�سان ي�ستدعي الثناء، واخلطاأ  -

ي�ستدعي احلكمة والت�سويب، واجلهل ي�ستدعي ح�سن البيان. 
الإملام بكّل ما يتعلق باآداب احلوار، من خف�ض لل�سوت، وطيب الكالم، والبتعاد عن ال�ستم والتجريح. -

مهارات ختم الجتماع: 

تلخي�ض ما تو�سل اإليه املجتمعون.  -
الرتكيز على النقاط املهمة با�شتخدام مهارات اخلطابة، اأو الرتكيزعليها يف التو�شيات اخلتامية.  -
�سكر اجلميع على احل�سور والتفاعل والدعوة اإلى تنفيذ التو�سيات.  -

مرحلة ما بعد الجتماع: وهي مرحلة من اأهم املراحل ، وتت�شمن ما ياأتي : 

�سياغة التو�سيات ون�سرها على املجتمعني والأفراد اأو اجلهات املعنية بها. 	•
متابعة تنفيذ التو�سيات. 	•
تقومي التنفيذ وكتابة التقارير الالزمة. 	•
التوا�سل مع املعنيني وت�سارك نتائج التقومي معهم، ون�سرها، واإعداد خطط التح�سني. 	•
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ثانيًا: مهارات االستماع الفعال: 

يع���د ال�ستم���اع مهارة فاعلة للتوا�سل مع الآخرين والتاأث���ري فيهم وتعزيز العالقة الت�ساركية بينهم. ومه���ارات ال�ستماع ميكن اأن تكون لفظية اأي 
ي�ستخ���دم امل�ستم���ع فيها تقنيات لفظية يف اأثن���اء ال�ستماع، وميكن اأن تكون مهارات ال�ستماع غري لفظية اأي ي�ستخدم فيها امل�ستمع تقنيات غري لفظية 

تعتمد على لغة اجل�سد. 

التقنيات غري اللفظية: 	•

انظر اإلى ال�سخ�ض الذي يتحدث ول حتملق، ول تهيم بعيدا با�ستمرار. -
اظهر مبظهر املهتم بعمق مبا يقوله الآخرون )المياءات(.  -
اعمل على اأن متيل اإلى ال�سخ�ض الذي يتحدث.  -
قلل التلميحات املزعجة.  -
حافظ على و�سعك الطبعي. -

التقنيات اللفظية: 	•

طرح العبارات الو�سفية اأثناء ال�ستماع: )يبدو اأنك منفعل من هذا املو�سوع – يبدو عليك الحباط(  -
حتفيز املتحدث على ال�ستمرار يف الكالم )ثم ... اأخربين املزيد .... اأوه ..... مثل ...وماذا حدث بعد ذلك. -
ركز تفكريك على النقاط الهامة يف الر�شالة.  -
اظهر اإدراكا اأكرب مل�ساعر الطرف الآخر )اأنا اأ�سعر مبا يدور يف نف�سك(  -
ا�ستخدم التلخي�ض لإنهاء جزء من النقا�ض. )قبل اأن ننتقل من مو�سوع اآخر دعني اأخل�ض ما تكلمنا عنه حتى الآن(. -
جتنب التعبري عن ا�ستح�سانك اأو ا�ستيائك من م�ساعر املتحدث. -
 تقم�ض دور املتحدث يف اأثناء ا�ستماعك له.   -
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ثالثا: مهارات التحدث الفعال: 

التح���دث الن�س���ط: هو عملية التاأثري على قناعات وم�ساعر الآخرين عن���د التحدث معهم. وكما هو احلال يف ال�ستماع الفعال فاإن التحدث الفعال 
له تقنيات لفظية وغري لفظية: 

التقنيات اللفظية: 	•

اعمل على املرور بفرتة ت�سخني عند بداية الأحاديث.  -
 ا�سمح حلديثك باأن يتحول اإلى الآخر با�ستخدام” اأنت” بدل من اأن تقول” اأنا” لأن ذلك �سوف ي�سمح للطرف الآخر باإ�ساءة ال�سوء الأخ�سر  -

لك باملوافقة على املرور.
 اتفق مع حمدثك يف بع�ض اهتماماته.  -
 اإذا كنت تريد اأن تكون حمبوبا يف حديثك فحاول اأن تتغلب على م�ساك�سة الآخرين اأو اإغاظتهم. -
يجب اأن ينقل �سوتك ب�سكل مبا�سر الإثارة واحلما�ض اللتني ت�سعر بهما، واعلم اأن نربة ونغمة �سوتك ت�سكل 38% من م�سداقية ر�سالتك.   -
ل تتحدث كما تقراأ.  -
حاول اأن تبتعد عن الأ�سوات التي ل معنى لها، اأو الكلمات املكررة ب�سورة اعتيادية. -
 كن طبيعيا. -

التقنيات غري اللفظية:	•

احر�ض على التوا�سل الفعال بالعني مع الآخرين، وهو عدم احلملقة )اإطالة النظر( يف الآخرين، وعدم البتعاد ب�سورة م�ستمرة عن النظر  -
يف الآخرين. 

احر�ض على لغة اجل�سد اأثناء احلديث كالبت�سامة والتوجه نحو الآخرين باهتمام.  -
العتدال يف اجللو�ض على الكر�سي.  -
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رقم النشاط )٢-1 -٢(        عنوان النشاط: مهارات االستماع والتحدث الفعال.  

مدة الن�شاط: 35 دقيقة.
هدف الن�شاط: تطبيق مهارات ال�شتماع والتحدث الفعال.   

�شوؤال الن�شاط: �شيقوم املدرب بالتحدث مع اأحد املتدربني ثم ال�شتماع له، حدد مهارات ال�شتماع والتحدث الفعال يف حوار املدرب مع املتدرب 
وحوار املتدرب مع املدرب. ثم قم مع اأحد زمالئك بتطبيق مهارات ال�ستماع والتحدث الفعال. 
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الجلسة الثانية:    بناء أنشطة فاعلة للمساهمة يف تحقيق أهداف املدرسة.

هدف الـجل�شـــة:  التعرف على طرق بناء اأن�شطة ال�شراكة مع املدر�شة.
  زمن الـجل�شــة

٩٠ د
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النشرة العلمية )1-٢-٢(            

 مراحل بناء اأن�سطة ال�سراكة.  

املرحلة األولى: تحديد االحتياج البرامجي. 

لبن���اء اأن�سطة ال�سراك���ة ينبغي اأوًل حتديد الحتياج التعليمي اأو الرتبوي، ويعني حتديد الحتياج: حتدي���د الفجوة بني الواقع واملاأمول، بهدف �سد 
هذه الفجوة من خالل برامج وم�ساريع متنوعة. ولتحديد الفجوة اأو الحتياج توجد طرائق متعددة منها: 

املالحظة: ميكن من خالل املالحظة حتديد خلل ما ينبغي بناء اأن�سطة ملعاجلته، فعلى �سبيل املثال: ميكن ا�ستطالع راأي اأولياء الأمور حول �سلوك . 1
اأبنائهم للتاأكد من عدم وجود م�سكلة » الإدمان على النرتنت » مثاًل، اأو م�سكلة العنف ال�سلوكي، اأو م�سكلة النحراف الفكري اأو العقدي اأو غريها 

من الظواهر ال�سلوكية التي حتتاج اإلى تدخل �سريع من قبل اأطراف ال�سراكة ملعاجلتها. 
ال�ضــتبيان: وه���و عبارة عن بناء ا�ستبانة لل�س���وؤال حول اأمٍر ما تعليميٍّ اأو �سلوكي، فعلى �سبيل املثال ميك���ن للمدر�سة بناء ا�ستبانة ل�ستطالع راأي . 2

اأولياء الأمور حول م�ساكل تعليم منهج الريا�سيات اجلديد. 
حتليــل الأداء: ميك���ن حتديد الحتياج من خالل حتليل الأداء التعلمي اأو ال�سلوك���ي للطالب ، وبناء برامج لتطوير الأداء اأو معاجلة بع�ض اخللل . 3

في���ه. فعل���ى �سبيل املثال ميكن حتليل نتائج الطالب يف منهج العل���وم اجلديد ملعرفة ال�سعوبات التعلمية لدى الطالب،  ومن ثم بناء برامج معينة 
لتذليل تلك ال�سعوبات. 

راأي اخلــرباء: يح���دد راأي اخلرباء بع�ض الحتياجات التعلمي���ة اأو ال�سلوكية التي حتتاج اإلى بناء اأن�سطة ملعاجلتها اأو تطويرها. فعلى �سبيل املثال . 4
ميكن ا�ست�سافة خرباء يف جمال ال�سراكة بني املدر�سة والأ�سرة ل�ستطالع اأرائهم حول مدى جودة وفعالية برامج واأن�سطة ال�سراكة. 

نتائــج التقــومي: ميك���ن ال�ستفادة من نتائ���ج اأي تقومي تعليمي اأو تربوي يف بن���اء برامج واأن�سطة لتطوير جوانب معين���ة، فعلى �سبيل املثال ميكن . 5
ال�ستفادة من تقومي هيئات وموؤ�س�سات اجلودة املتنوعة يف ا�ستحداث برامج حت�سينية لتطوير اأداء املدر�سة. 

املعايري: حتظى كثري من الدول مبعايري وطنية لتحديد موا�سفات املنتج التعليمي يف املدار�ض، وبناًء على تطبيق املدر�سة لهذه املعايري تربز بع�ض . 6
الحتياجات التي ميكن بناء برامج حت�سينية لتلبيتها. 
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املرحلة الثانية: اقتراح أنشطة الشراكة:

بعد مرحلة حتديد الحتياج ومعرفة حجم الفجوة بني الواقع واملاأمول يتم اقرتاح اأن�سطة لتلبية الحتياج و�سد الفجوة، والقرتاح ي�سدر من جلان 
ال�سراكة وبتعاون كامل بني املدر�سة والأ�سرة.  وميكن ال�ستعانة بالنموذج الآتي : 

مفهوم الحتياج هو: الفجوة بني 
الواقع واملاأمول.

و�شـــــائــــل تلبيــــة الحــــتياج

دورات
لقاءات 
مبا�شرة

زيارات 
ميدانية

......................ن�شراتا�شت�شارات

لطرق  الأم����ور  اأول���ي���اء  ف��ه��م  �سعوبة 
تدري�ض منهج الريا�سيات اجلديد. 

مع  املجتمع  موؤ�س�سات  توا�سل  �سعف 
اأن�سطة املدر�سة. 
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املرحلة الثالثة: بناء خطة أنشطة الشراكة:

بع���د حتدي���د الأن�سطة املراد تنفيذها لتلبية الحتياجات التعليمية والرتبوية يتم جمع جمي���ع الأن�سطة وتنظيمها يف خطة �سنوية لل�سراكة، وميكن 
ال�ستعانة بالنموذج الآتي :

املق�شود باأهداف التح�شني: جتزئة الن�شاط اإلى مراحل حمددة اأو اأجزاء حمددة، ي�شهل تنفيذها وو�شوحها. 

الن�شاط المقترح: 
املقررالمرحلة الدرا�سية

التنفيذ

الأن�سطة التف�سيليةاأهداف التح�سين
فريق العمل الخا�ض 

بالهدف
الإ�سراف العامالتكلفةتاريخ التنفيذ

الهدف )1(:
الهدف )2(:



آليات بناء شراكة فاعلة مع المدرسـة - حقيبـة متدرِّب72

املرحلة الرابعة: تقويم تنفيذ األنشطة. 

اعتبارات هامة لتقومي ال�شراكة: 

توجيه التقومي لتحقيق هدف ال�سراكة وهو حت�سني تعلم الطالب و�سلوكهم. . 1
تعزي���ز التق���ومي من خالل وجود ر�شد دوري تقومي���ي �شمن مكونات كل ن�شاط لتقومي���ه وتوثيق نتائجه �شواء ال�شلبي���ة اأو الإيجابية، ووجود ر�شد . 2

تقوميي ختامي �سامل لكل اأن�سطة ال�سراكة، �سواء التنظيمية اأو الربامج وامل�ساريع اأو حتى املناخ العام لل�سراكة. 
مكون���ات التق���ومي: م���ن املهم اأن ي�سمل التق���ومي مكونات عدة مثل: الأطر التنظيمية �س���واء يف داخل املدر�سة اأو خارجها )مث���ل وحدة ال�سراكة يف . 3

املنطق���ة التعليمي���ة(، وي�سمل تقومي اجلهات التنظيمية خ���ارج املدر�سة، وتقومي التوا�سل مع اللجنة داخل املدر�س���ة وا�ستجابة اجلهات التنظيمية 
ا تقومي اللجان التنظيمية داخل  وتفاعلها، وتقومي بع�ض القرارات التي من �ساأنها التاأثري على ال�سراكة داخل املدر�سة. ومن مكونات التقومي اأي�سً
املدر�ش���ة وف���رق العمل اخلا�شة باأي ن�شاط من اأن�شطة ال�شراكة، وتقومي م�شاركة املجتمع املحل���ي، وم�شاركة وتفاعل اأولياء الأمور، وي�شمل التقومي 

مكون املناخ العام �سواء يف املجتمع املحلي اأو داخل املدر�سة ومدى مالءمته لإجناح ال�سراكة وا�ستمراريتها. 

ا�ستدامة التقومي: تهدف ال�سراكة يف بع�ض اأهدافها التف�سيلية اإلى حتقيق تنمية م�ستدامة يف اجلوانب التعليمية والرتبوية يف املدر�سة واملجتمع، . 4
لذا ينبغي اأن يت�سف التقومي بال�ستمرارية وال�ستدامة. 

ال�سفافي���ة: م���ن املهم م�سارك���ة املجتمع واأولياء الأمور يف عملية التقومي، وعدم القت�سار فقط على اطالعه���م على النتائج، وذلك لأن من اأب�سط . 5
مبادئ ال�سراكة الت�ساركمُ املعريف بني اأطراف ال�سراكة. 

التب�سيط وعدم تعقيد عملية التقومي ل�سهولة ت�ساركها والتعاون يف تنفيذها. . 6

م���ن امله���م ال�ستفادة من نتائج التقومي يف الأع���وام التالية، يف التخطيط والتنفي���ذ والتقومي ملبادرات ال�سراكة، وذل���ك ل�سمان ا�ستمرار حت�سني . 7
مبادرات ال�سراكة(  
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نمــاذج تقويم الشــراكة: 

تفر�س اأهمية عملية تقومي ال�شراكة وجود مناذج متعددة للتقومي �شواء على م�شتوى كل ن�شاط، اأو على م�شتوى ال�شراكة ب�شورة عامة. 

اأوًل: منوذج ال�شــراكة لكل ن�شــاط: لتقومي كل ن�شاط من اأن�شطة ال�شراكة بطريقة مب�شطة ميكن اإ�شافة جزء يف مناذج اخلطط الت�شغيلية لكل 
ن�شاط وذلك على النحو الآتي :  

)منوذج لتخطيط اأن�شطة ال�شراكة وتقوميها(

الن�شاط: 
املقرراملرحلة الدار�ضية 

التنفيذ

فريق العمل الأن�سطةاأهداف التح�سني
الإ�سراف العامالتكلفةتاريخ التنفيذاخلا�ض بالهدف

الهدف )1(:

التقومي 

التو�سيات م�ستوى التنفيذ فريق التنفيذ اأدوات التقومي 
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ثانيًا: منوذج �شامل لتقومي عمليات ال�شراكة.   

مكونات التقومي ال�سامل ت�سمل: 

املناخ العام للشراكة: ومؤشرات تقويمه هي: . 1

الـمـوؤ�ضـــــــــــــر
درجة التحقق 

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

ي�سعر املعلمون بارتياح جتاه اأن�سطة ال�سراكة يف املدر�سة. 

ي�سعر الطالب بارتياح جتاه اأن�سطة ال�سراكة. 

يتفاعل الإداريون مع اأن�سطة ال�سراكة. 

املناخ العام يف املدر�سة م�سجع لتطبيق اأن�سطة ال�سراكة. 

ي�سعر اأولياء الأمور واأفراد املجتمع املحلي برتحيب وارتياح عند زيارة املدر�سة. 

يتعاون اجلميع لإجناح اأن�سطة ال�سراكة. 
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التمويل املالي ألنشطة الشراكة: ومؤشرات تقويمه هي:. ٢

الـمـوؤ�ضـــــــــــــر
درجة التحقق 

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

يوجد متويل مايل لالأن�سطة.   
يتم توزيع امليزانية املالية على الأن�سطة بكفاءة   

توجد خطة مالية لأن�سطة ال�سراكة.  
ي�سعى اأطراف ال�سراكة لتوفري موارد متجددة لتمويل اأن�سطة ال�سراكة  

التنظيم اإلداري لعمليات الشراكة: ومؤشرات تقويمه هي:. ٣

الـمـوؤ�ضـــــــــــــر
درجة التحقق

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

جميع العاملني يف ال�سراكة على اطالع على الأدلة واللوائح املنظمة لل�سراكة. 
يتم تطبيق الإجراءات الإدارية املت�سمنة يف الأدلة واللوائح املنظمة لل�سراكة. 

تعد الأدلة واللوائح مرجعية نظامية جلميع اأن�سطة ال�سراكة 
التنظيم الإداري لأن�سطة ال�سراكة يت�سم باملرونة وال�سال�سة يف التطبيق والو�سوح 

يقبل التنظيم الإداري التغيري والتطوير
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تقدم تعلم الطالب وتحسن سلوكهم: . ٤

الـمـوؤ�ضـــــــــــــر
درجة التحقق

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

اإحداث تقدم يف تعلم  ال�سراكة مبدى قدرتها على  اأن�سطة  يرتبط التخطيط واختيار 
الطالب اأو حت�سني �سلوكهم.  

هناك فارق مالحظ يف م�ستوى تقدم تعلم الطالب قبل وبعد تطبيق اأن�سطة ال�سراكة.  

يتم ر�سد تقدم تعلم الطالب اأو التح�سن يف �سلوكهم ب�سورة دورية وعلمية.  

واملرتبط  اأبنائهم  تعلم  يف  بالتقدم  الأم��ور  اأولياء  �سيما  ال�سراكة  اأط��راف  اإب��الغ  يتم 
بتح�سن اأن�سطة ال�سراكة.   

الأم��ور يف  اأولياء  انخراط  بني  الرتباط  - مدى  وعلمية  دورية  وب�شورة   - ر�شد  يتم 
اأن�سطة ال�سراكة وبني حت�سن تعلم اأبنائهم.    

يت�سح جلميع امل�ساركني يف اأن�سطة ال�سراكة اأن الهدف الأ�سا�ض منها هو حت�سن تعلم 
الطالب وتعديل �سلوكهم.  
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رقم النشاط )1-٢ -٢(        عنوان النشاط: بناء أنشطة الشراكة.  

مدة الن�شاط: 35 دقيقة.
هدف الن�شاط: تطبيق مناذج بناء اأن�شطة ال�شراكة.   

�شوؤال الن�شاط: مع اأفراد جمموعتك قم بتعبئة جدول و�شائل تلبية الحتياج لالأن�شطة الواردة يف النموذج.   

مفهوم الحتياج هــو: الفجوة بني 
الواقع واملاأمول.

                                                      و�شائل تلبية الحتياج 

دورات 
لقاءات 
مبا�شرة

زيارات 
ميدانية 

..................ن�شرات ا�شت�شارات 

لطرق  الأم���ور  اأول��ي��اء  فهم  �سعوبة 
تدري�ض منهج الريا�سيات اجلديد. 

�سعف توا�سل موؤ�س�سات املجتمع مع 
اأن�سطة املدر�سة. 
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رقم النشاط )٢-٢ -٢(        عنوان النشاط: التخطيط لتنفيذ أنشطة الشراكة.  

مدة الن�شاط: 35 دقيقة.

هدف الن�شاط: التخطيط لتنفيذ اأن�شطة ال�شراكة وتطبيق مناذجها.   

�شوؤال الن�شاط: مع اأفراد جمموعتك قم باإعداد خطة لن�شاط من اأن�شطة ال�شراكة التي مت اإعدادها يف الن�شاط ال�شابق، م�شتعينًا بالنموذج املرفق    

الن�شاط: 
املقرراملرحلة الدرا�ضية 

التنفيذ

فريق العمل الأن�سطةاأهداف التح�سني
الإ�سراف العامالتكلفةتاريخ التنفيذاخلا�ض بالهدف

الهدف )1(:
التقومي 

التو�سيات م�ستوى التنفيذ فريق التنفيذ اأدوات التقومي 



الجلسة الثالثة:   تجارب عاملية ومحلية ناجحة يف مجال التواصل بين املدرسة وأولياء األمور.

هــدف الـجل�شـــــة:  التعــرف على جتــارب عاملية وحمليــة ناجحة يف جمال التوا�شــل بني 
املدر�شة واأولياء الأمور.   

  زمن الـجل�شــة

٩٠ د
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النشرة العلمية )1-٣-٢(

جتارب عاملية وحملية ناجحة يف جمال التوا�سل بني املدر�سة واأولياء الأمور. )اب�ستني واآخرون، 2015( 

ملف فريق الشراكة: . 1

لح���ظ القائمون عل���ى مدر�سة »ريفرفيو« �سلوكًا غري من�سبط لدى الطالب نا�سئا من عدم تقدير الط���الب لذواتهم اأو الثقة يف اأنف�سهم، وانطلق 
فريق ال�سراكة يف املدر�سة من افرتا�ض علمي يرى اأن م�ساركة الوالدين يف تعديل �سلوك الأبناء يوؤثر بفعالية يف تعديله وتوجيهه ب�سورة اإيجابية.

 ل���ذا اأع���د فريق ال�سراكة يف املدر�سة ملفًا يت�سم���ن برو�سورات ومطويات علمية حول دعم تعلم الطالب يف البي���ت وحت�سني �سلوكهم، ومت اإر�ساله 
ا بع�ض ن�سائح علماء ال�سحة النف�سي���ة وخرباء تعديل ال�سلوك وبع�ض  لأولي���اء الأم���ور ب�س���ورة دورية ون�سره على موقع املدر�سة، ويت�سمن املل���ف اأي�سً
الأ�سئل���ة التفاعلي���ة لأولياء الأمور حول اأفكارهم ومقرتحاتهم وتغذيتهم الراجعة بخ�سو�ض امللف وجتاربهم اخلا�سة مع اأبنائهم. وكان لتلك التجربة 

الأثر الكبري يف تفاعل اأولياء الأمور، ويف م�ساركتهم يف تعديل �سلوك اأبنائهم. 

مغامرة العلوم: . ٢

قام���ت مدر�س���ة »نيو تاون رود« الإبتدائي���ة بفرجينيا باإعداد برنامج علم���ي ا�ستك�سايف يهدف اإلى حت�سني مهارات الط���الب واجتاهاتهم العلمية، 
وم�ساع���دة اأولي���اء الأمور لفهم ودعم تعلم الطالب يف العلوم، ويت�سمن الربنامج اإعداد معلمي العلوم مب�ساعدة الطالب جتارب حتوي اإجابات علمية 

على اأ�سئلة عامة مثل: اأي الأطعمة اأ�سرع ف�سادا؟ وهل منا النبات الذي �ٌسقي مب�سروب غازي اأم النبات الذي �ٌسقي باملاء؟ 

ا  لتلك التج���ارب يف ال�سالة الريا�سية باملدر�سة ودعت له اأولياء الأم���ور والطالب، وكانت ال�ستجابة كبرية حيث  ا حيًّ ث���م اأع���دت املدر�سة معر�سً
ح�س���ر )200( طال���ب واأكرث م���ن )150( من اأولياء الأمور، ميثلون اأكرث من ن�سف عدد الطالب يف املدر�س���ة. ومت توزيع كتيبات عن التجارب لأولياء 

الأمور والطالب الذين عربوا جميًعا  عن �سعادتهم البالغة بهذا املعر�ض العلمي الربيعي الذي اأ�سبح عادة �سنوية للمدر�سة. 



آليات بناء شراكة فاعلة مع المدرسـة - حقيبـة متدرِّب82

مشاركة أولياء األمور يف فريق تحسين التقويم املدرسي: . ٣

انخرط ثالثة من اأولياء الأمور بدعوة من مدر�شة »وا�شنطن جونيور« الثانوية بالينوي اإلى جلنة » حت�شني الختبارات والتقوميات ال�شفية”، ومت 
اإمداد اأولياء الأمور باملعلومات والكتب الالزمة عن التقومي التعليمي وعن بناء الختبارات، و�سارك اجلميع يف حتليل الختبارات التح�سيلية للطالب 
واكت�ساف ال�سرتاتيجيات التي ٌبنيت عليها، وال�سعي لتطويرها بهدف حت�سني تعلم الطالب وتزويد املدر�سة بتغذية راجعة م�ستمرة يف جمال التقومي. 
وقد اأثار ذلك حما�سة اأحد اأولياء الأمور بقوله: كم كان مثرًيا للحما�سة والهتمام اأن نكون طرًفا يف هذه اللجنة، لقد اأتيحت لنا فر�سة كي نرى كيف 

وملنا ك�سركاء اأنداد.  يقارب املعلمون ق�سايا مثل التقومي والتعلم، لقد عمُ

تجارب محلية )اململكة العربية السعودية( يف مجال شراكة املدرسة مع األسرة: . ٤

 - برنامج ويل الأمر البديل: )الإدارة العامة للتوجيه بوزارة التعليم(

وه���و برنام���ج يقوم عل���ى اإ�سراف معلم على جمموعة ط���الب، ومناق�سته���م يف تقدمهم التعليمي والتح�سيل���ي، والتوا�سل مع اأولي���اء الأمور حلل 
امل�سكالت املعيقة لتعلم الطالب، ويركز الربنامج على الطالب الأيتام والطالب من الأ�سر املفككة اأو املنخف�سة الدخل اأو الطالب املعنفني. 

- برنامج اخلطة ال�شيفية:   

اأعدت بع�ض مدار�ض حتفيظ القراآن خطة لتفعيل الربامج الأ�سرية يف ال�سيف مبا ي�سهم يف حتقيق اأهداف اجتماعية وتعليمية )�سيما يف جمال حفظ 
القراآن الكرمي( وثقافية وريا�سية يف فرتة الإجازة ال�سيفية، حيث يتم اإر�سال مناذج تخطيط الربامج ال�سيفية  التي ت�ساعد الأ�سرة على ملء الفراغ يف 
الإج���ازة ال�سيفي���ة بطريقة منظمة ومفيدة، وتقوم الأ�سرة بتعبئة الربنام���ج يف النماذج املر�سلة حيث يتم مناق�سته مع املدر�سة، وبعد انتهاء الإجازة تقوم 

املدر�سة بالتوا�سل مع الأ�سر ملعرفة نتائج الربنامج ال�سيفي ومدى ا�ستفادة الأبناء منه، وقد كان التفاعل جيًدا  وملحوظًا بني املدر�سة والأ�سر. 

- برامج اأخرى: 

وم���ن الربام���ج الأخرى التي يتم فيها م�ساركة الأ�سر مع املدار�ض: برنامج املدار�ض املعززة لل�سحة، وبرنامج املدار�ض املعززة لل�سلوك، وبرنامج » 
رفق » للحد من العنف املدر�سي. وغريها، ويف جميع هذه الربامج يتم م�ساركة اأولياء الأمور يف حتقيق اأهداف تلك الربامج. 
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رقم النشاط )1-٣ -٢(        عنوان النشاط: تجارب محلية يف مجال الشراكة بين املدرسة وأولياء األمور. 

مدة الن�شاط: 40 دقيقة.
هدف الن�شاط: 1- الطالع على جتارب متنوعة يف جمال ال�سراكة.  

                        2- اقرتاح جتارب حملية يف ال�سراكة مع اأولياء الأمور.

�شوؤال الن�شاط: اقرتح جتارب حملية يف ال�سراكة مع اأولياء الأمور من واقع خربتك، وحدد مع اأفراد جمموعتك اأف�سلها...   
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