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تقديم

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، وبعد:
ي�صهد التعليم يف اململكة العربية ال�صعودية خطوات تطويرية متالحقة لتح�صني خمرجات التعليم ومواكبتها لحتياجات ومتطلبات املرحلة احلالية 
وامل�صتقبلية، ويفر�ض هذا احلراك التعليمي النظر اإلى املدر�صة كوحدة متكاملة مع و�صطها املحيط بها، توؤثرفيه وتتاأثر به، وتر�صم عالقاتها الفاعلة 

معه ب�صورة دائمة، وت�صعى اإلى �صراكة م�صتمرة معه ت�صهم يف حت�صني تعلم الطالب ودجمهم يف احلياة العملية ب�صورة اإيجابية.  
ولتعزيـــز ال�صراكة بني املدر�صة والأ�صرة يجب تكاتف وتراكـــم اجلهود التنظيمية والتوعوية والتعليمية والتدريبية لتحقيق هدف ال�صراكة وهوتعلم 
الطالب. وتاأتي هذه احلقيبة التدريبية » اآليات ال�صراكة الفاعلة مع اأولياء الأمور« لتكون واحدة من اجلهود املق�صودة يف اإطار حتقيق اأهداف التعليم، 
ولتقـــدمي مفاهيم ومهارات واآليات ال�صراكـــة لرائد ال�صراكة يف املدر�صة. وت�صهم احلقيبة وتنفيذها يف امليدان اإلى توحيد الر�صالة الرتبوية والتعليمية 

املقدمة للطالب من املدر�صة والأ�صرة، وتوحيد اجلهود وتعظيمها يف حتقيق تعلم حقيقي فاعل.  
وتبنت احلقيبة اأي�صًا تقدمي ال�صراكة وفق منهيجة علمية، ومناذج حمددة، م�صرت�صدة بتجارب وجهود عاملية يف جمال ال�صراكة، مما ي�صهل على 

رائد ال�صراكة فهم وتطبيق متطلبات ال�صراكة، وتاليف اأخطاء الآخرين، وال�صتفادة من الأدلة والنماذج املعدة يف هذا املجال.
وٌبنيت احلقيبة وفق املنهجية الآتية: 

تبني مفهوم حمدد لل�صراكة. . 1
عر�ض اآليات ال�صراكة مع اأولياء الأمور وفق مناذج عاملية. . 2
الرتكيز على دور املتدرب كمحور للعملية التدريبية من خالل الأن�صطة التدريبية املتعددة واملتنوعة. . 3
تبني الو�صوح يف كتابة احلقيبة لت�صهيل تطبيقها م�صتقباًل يف املناطق التعليمية. . 4
مناق�صة مو�صوعات ال�صراكة يف احلقيبة تنطلق اأوًل من تو�صيح واقعها يف امليدان التعليمي ثم اقرتاح تطوير واقع ال�صراكة. . 5
زيادة الكم املعريف يف الن�صرات العلمية عن ال�صراكة واآلياتها. . 6
تتدرج احلقيبة يف عر�ض ال�صراكة من املو�صوعات الب�صيطة اإلى املو�صوعات املركبة، حيث تبداأ احلقيبة بعر�ض املفهوم ثم تتدرج يف �صرح الآليات . 7

واملهارات وتنتهي باإعداد املتدرب خلطة ال�صراكة ال�صنوية باملدر�صة، والتي تتطلب توظيف جميع املو�صوعات ال�صابقة يف احلقيبة. 

واهلل ن�صاأل اأن يكلل اجلهد املبذول يف هذه احلقيبة بالتوفيق، واأن تكون خطوة فاعلة يف جمال ال�صراكة الفاعلة، اإنه ويل ذلك والقادر عليه. 



رب8 آليـات الشراكة الفاعلة مع أولياء األمور - حقيبة متدِّ

توجيهات للمتدربين
اأخي الـمتــــدرب: 

يعتمـــد جنـــاح العملية التدريبية على تفعيل اأربعة عنا�صر: املدرب، واملتدرب، واحلقيبة التدريبية، والبيئة التدريبية، ولتحقيق دور املتدرب ينبغي 
مراعاة الأمور التالية:  

 حتقيق الأهداف املتوخاة من التدريب، وذلك بال�صعي لدرا�صة الأن�صطة التدريبية املحددة يف احلقيبة. . 1
التدريب الفاعل هو الذي ي�صارك فيه جميع املتدربني بطرح الآراء والأفكار واملناق�صة الهادفة. . 2
القراءة اجليدة للن�صرات التعريفية برتكيز، نظًرا لعتماد الأن�صطة التدريبية عليها. . 3
العمل �صمن اأفراد املجموعة يف التمارين اجلماعية يو�صع دائرة الفائدة. . 4
من حق اأي متدرب اأن ي�صهم بطرح فكرته اأو راأيه.. 5
احل�صور يف الوقت املحدد للربنامج من عوامل جناحه. . 6
الرتكيز على التدريب، وجتنب املعوقات كالهاتف املحمول ونحوه ي�صهم يف زيادة الرتكيز. . 7
تقبل الدور الذي ي�صند اإليك يف املجموعة من عوامل جناح اإجناز املهمة. . 8
لي�ض هناك ف�صل، 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�صتمارة تقومي احلقيبة التدريبية بكل �صفافية ومو�صوعية، وت�صليمها للمدرب اأواجلهة امل�صرفة ي�صهم يف تطوير الربنامج.. 12

قانون البرنامج: 

يحق لكل متدرب طلب التو�صيح لأي مو�صوع من املو�صوعات، اأو التعليق، اأو العرتا�ض. . 1
يلتزم الفريق التدريبي بالإجابة على كل �صوؤال متعلق مبو�صوع احلقيبة. . 2
يلتزم املتدرب بالتوجيهات املرفقة يف احلقيبة. . 3
يحق للمدرب التحكم بوقت النقا�ض واحلوار مبا ل يتعار�ض مع اأهداف احلقيبة. . 4
يحق للمتدرب كتابة راأيه بحرية كاملة فيما يخ�ض تقومي الربنامج. . 5
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يلتزم املتدرب بالتفرغ فرتة اأيام التدريب. . 6
يحق للمدرب والفريق امل�صاعد اإدارة اجلل�صات التدريبية. . 7
يلتزم املتدرب واملدرب بالحرتام املتبادل لبع�صهما، ولبقية املتدربني. . 8
متثل احلقيبة د�صتور التدريب بني املدرب واملتدرب. . 9

مينح املتدرب �صهادة الربنامج التدريبي عندما تبلغ ن�صبة ح�صوره للجل�صات ٨٠ ٪، ويحق للجهة املنظمة عدم منح ال�صهادة ملن اأخل بن�صبة احل�صور. . 10
جناح الربنامج م�صوؤولية م�صرتكة جلميع الأطراف املعنية به.. 11

الهدف العام:
تنمية قدرات رائد ال�صراكة يف املدر�صة على تعزيز ال�صراكة بني املدر�صة واأولياء الأمور.

األهداف التفصيلية:

من املتوقع عقب انتهاء املتدرب من الن�صاطات املحددة التي ت�صملها هذه احلقيبة اأن يتمكن من القيام مبا يلي:
حتديد مفهوم ال�صراكة الفاعلة بني املدر�صة والأ�صرة.. 1
 حتديد اأهمية ال�صراكة الفاعلة بني املدر�صة والأ�صرة. . 2
تعّرف مناذج علمية للعالقة الفاعلة بني املدر�صة والأ�صرة. . 3
تطبيق منوذج »اب�صنت« لل�صراكة الفاعلة.  . 4
حتديد العنا�صر املهيئة لنجاح ال�صراكة يف املدر�صة.. 5
التعرف على جتارب عاملية وحملية مميزة يف جمال اآليات التوا�صل مع اأولياء الأمور. . 6
معرفة �صمات رائد ال�صراكة املعززة لل�صراكة الفاعلة.. 7
معرفة املهارات املطلوبة يف رائد ال�صراكة لتحقيق �صراكة وتوا�صل فاعل مع اأولياء الأمور. . 8
تطبيق بع�ض مهارات رائد ال�صراكة. . 9

بناء خطة �صنوية للعالقة الفاعلة بني املدر�صة واأولياء الأمور.. 10
بناء موؤ�صرات لتقومي ال�صراكة.. 11
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الفئة املستهدفة:
رواد ال�صراكة باملدار�ض. 

 مدة البرنامج:

اإجمايل �صاعات التدريب�صاعات التدريب اليوميةعدد الأيام
٢٥١٠

األســـاليب التدريبيـــة:
يتوقـــف جنـــاح الربنامج يف حتقيق اأهدافه واملخرجات املاأمولة من تنفيذه على املهـــارة يف ا�صتخدام حزمة من اأ�صاليب التدريب وفنياته املتنوعة 

والتي ت�صمل:
املحا�صرة الق�صرية. . 1
ور�ض العمل.. 2
تطبيقات تعاونية وفردية. . 3
الع�صف الذهني.. 4
املناق�صات الفردية واجلماعية ويف املجموعات ال�صغرية املتعاونة.  . 5

مـــواد التـــدريب:
حقيبة املتدرب.. 1
اأوراق العمل واأن�صطة تطبيقية.. 2
عرو�ض تقدميية.. 3
بطاقات تعريف ون�صرات.. 4
فيديو . 5
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أســــاليب تقـــويم البرنامـــج

يتم تقومي الربنامج التدريبي من خالل تطبيق ا�صتمارة » 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

رمــوز الحقيبــة

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

13.  الرتقيم يف الن�صرات والأن�صطة يتبع التايل: الرقم الأول: 

رقم الن�ساط اأو الن�س���رة، الرقم الثاين: رقم اجلل�سة، الرقم 
الثالث: رقم اليوم التدريبي. 
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خارطة موضوعات األيام التدريبية

اليوم التدريبي الأول

اجلل�ضة الأولى
مفهوم ال�شراكة بني املدر�شة والأ�شرة.

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

اجلل�ضة الثالثة 
- عنا�شر تهيئة البيئة املدر�شية لإجناح ال�شراكة. 
- اآليات التوا�شل مع اأولياء الأمور، وطرق توظيفها.

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.

ال�شفات الأ�شا�شية 
لل�شراكة الناجحة.

هدف ال�شراكة بني 
املدر�ضة والأ�ضرة.

تعّرف واقع ال�شراكة من خالل 
منوذج اب�شتني لل�شراكة بني 
املدر�شة والأ�شرة واملجتمع.

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

اآليات التوا�شل مع 
اأولياء الأمور.

حتديد اأبرز عنا�شر 
تهيئة البيئة املدر�شية 
الالزمة لإجناح ال�شراكة.

تعزيز ال�شراكة من خالل 
املبادرات والأن�شطة. �شعارات ال�شراكة.

اآليات التوا�شل مع 
اأولياء الأمور.

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

اليوم التدريبي الثاين

اجلل�ضة الأولى
ال�شــراكة  رائــد  يف  املطلوبــة  واملهــارات  ال�شــمات   -

لتحقيق �شراكة وتوا�شل فاعل مع اأولياء الأمور. 
- جتــارب عامليــة وحمليــة مميــزة يف جمــال اآليــات 

التوا�شل مع اأولياء الأمور.

اجلل�ضة الثانية
التخطيط لبناء �شراكة فاعلة بني 

املدر�شة واأولياء الأمور.

اجلل�ضة الثالثة
تقومي ال�شراكة من خالل 

موؤ�شرات حتققها.

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

مهام و�شمات رائد 
ال�شراكة باملدر�شة

خطوات بناء خطة 
ال�شراكة بني املدر�شة 

والأ�شرة واملجتمع

اآليات تقومي 
ال�شراكة.

�شمات رائد 
ال�شراكة.

اإعداد خطة �شنوية 
لل�شراكة يف املدر�شة.

موؤ�شرات تقومي 
ال�شراكة.  

تعزيز ال�شراكة من خالل 
�شعارات ال�شراكة.املبادرات والأن�شطة.
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خطة تنفيذ التدريب
 )الربنامج الزمني للعمل(

الزمن املقرتحمو�شوعات الـجل�شــــــــات التدريبيةرقم اجلل�شةاليوم 

الأول 

٩٠ دمفهوم ال�صراكة بني املدر�صة والأ�صرة.الأولى
١٥ دا�صرتاحة

٩٠ د اأمناط ال�سراكة، واآليات تفعيلهاالثانية
١٥ دا�صرتاحة

عنا�صر)متطلبات( تهيئة البيئة املدر�صية لإجناح ال�صراكة.	•الثالثة
٩٠ داآليات التوا�صل مع اأولياء الأمور، وطرق توظيفها.	•

    الثاين 

ال�صمات واملهارات املطلوبة يف رائد ال�صراكة لتحقيق �صراكة وتوا�صل فاعلني مع اأولياء الأمور. 	•الأولى
٩٠ دجتارب عاملية وحملية مميزة يف جمال اآليات التوا�صل مع اأولياء الأمور. 	•

١٥ دا�صرتاحة
  ٩٠دالتخطيط لبناء �صراكة فاعلة بني املدر�صة واأولياء الأمورالثانية 

١٥ دا�صرتاحة
٩٠ د   تقومي ال�صراكة من خالل موؤ�صرات حتققها. الثالثة 





اليــوم التــدريبــي األول 

• مفهوم ال�صراكة بني املدر�صة والأ�صرة.	 اجلل�ضـة الأولى : 

• اأمناط ال�سراكة، واآليات تفعيلها.	 اجلل�ضة الثانية :  

• -  عنا�صر تهيئة البيئة املدر�صــــية لإجنـــــــاح ال�صـــراكـــــة. 	 اجلل�ضة الثالثة : 
                    -  اآليـــــات التوا�صـــــل مع اأولياء الأمور، وطـــرق توظيفها.





الـجلسـة األولـى:   مفهوم الشراكة بين املدرســـة واألســرة.

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

٩٠ د
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النشرة التعريفية ) 1 - 1 - 1 (

مفهوم ال�صراكة بني املدر�صة والأ�صرة.

الأ�صرة هي املعلم الأول للطالب، واجلهة الأكرث الت�صاقًا به خارج اأ�صوار املدر�صة، ومتثل م�صدرًا غنيًا وهامًا من م�صادر التعلم، لذا تواتر الهتمام 
الرتبـــوي والتعليمـــي باأثـــر ال�صراكة بني املدر�صـــة والأ�صرة واملجتمع يف تقدمي خدمـــة تعليمية فاعلة تنتج تعلمـــًا حقيقيًا للطالب، ي�صمـــل جوانبه الرتبوية 
والتعليميـــة والنف�صيـــة والجتماعيـــة. لذا يتاأكد اأهميـــة التعاون وتوحيد اجلهود مـــع اجلهات املتعددة ومنها وعلـــى راأ�صها الأ�صرة واملجتمـــع بكافة فئاته 
وموؤ�ص�صاتـــه، ول �صـــك اأن حا�صل اجلهـــود التعاونية املن�صقة اأكرب بكثري من حا�صل اجلهود غري املن�صقة اأو التي تعمل مبعزل عن بع�صها، وهذا يتطلب من 
املوؤ�ص�صات الرتبوية اأن تهتم بال�صراكة مع الأ�صرة واملجتمع بطريقة ق�صدية ولي�صت مرتوكة لطبيعة الأ�صرة وتعاونها اأو لقناعات موؤ�ص�صات املجتمع، وهذا 

يجعل من ال�صراكة عماًل مق�صودًا خمططًا له من قبل املدر�صة بالتعاون مع الأ�صرة واملجتمع لتحقيق هدف خدمة الطالب. 

ومعلـــوُم اأثـــر الأ�صرة ب�صورة عامة والوالدين ب�صورة خا�صة على اأبنائهما وقدرتهما علـــى ت�صكيل الدوافع الدينية واملعتقدات احلياتية واجتاهات 
�َصاِنِه( رواه البخاري  ِجّ ْو مُيَ َراِنِه اأَ ّ ْو ُيَن�صِ َداِنِه اأَ الأبنـــاء نحـــو الآخرين. يقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: )َما ِمْن َمْوُلوٍد اإَِلّ ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، َفاأََبَواُه ُيَهِوّ
يف �صحيحـــه. لـــذا كان من املهم اأن تبادر املوؤ�ص�صـــات الرتبوية ومنها املدار�ض لبناء �صراكة فاعلة مع الأ�صـــرة بطريقة خمطط لها تنطلق من القا�صم 

امل�صرتك يف امل�صلحة واملنتج وهو الطالب.  

تعريف ال�شراكة مع الأ�شرة: ال�صالت الفاعلة بني املدر�صة والأ�صرة، بهدف الرتقاء مب�صتوى الطالب التعلمي.
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مكونات التعريف: 

ال�صـــالت الفاعلـــة: واملق�صود بها كل جهد يبذل من اأطراف ال�صراكة بطريقة فاعلة حتقق هدفهـــا، وت�صمل عمليات التخطيط والتنفيذ والتقومي . 1
لأن�صطة ال�صراكة. 

اأطـــراف ال�صراكـــة: وهي املدر�صـــة والأ�صرة، واملق�صود من الأ�صرة: هي نـــاجت العالقة ال�صرعية بني رجل وامراأة، يرتتـــب على تلك العالقة حقوق . 2
وواجبات اجتماعية لالأطفال الناجمني عن هذه العالقة.

ه���دف ال�سراك���ة: االرتقاء مب�ستوى الطالب التعلمي ه���و البو�سلة التي يجب اأن تتوجه لها جميع اأن�سطة ال�سراك���ة، بحيث يقوم اأي ن�ساط يف �سوء . 3
قدرتـــه علـــى اإحداث تعلم حقيقـــي للطالب ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة. فعلـــى �صبيل املثال: اإقناع اأولياء الأمـــور باأهمية ال�صراكة مع املدر�صة 
يتعلـــق بتح�صـــني م�صتـــوى تعلم الطالب ب�صورة غري مبا�صرة، بينمـــا اإقامة ور�صة عمل يف بداية العام الدرا�صي لأوليـــاء الأمور ملعرفة طرق تدري�ض 
منهـــج الريا�صايات احلديث ميثـــل ن�صاطًا مبا�صرًا يوؤثر يف تعلم الطالب. وتت�صاوى يف الأهمية الأن�صطة املبا�صرة اأو غري املبا�صرة اإذا كانت ت�صعى 
لتحقيـــق هـــدف ال�صراكة وهو حت�صن تعلم و�صلوك الطالب. واملق�صود بتعلم الطالب: هو ما يحدث لدى الطالب من حت�صن يف امل�صتوى املعريف اأو 

الجتماعي اأو النف�صي اأو ال�صلوكي. 

فرضيات الشراكة بين املدرسة واألسرة: )اإب�صتني واآخرون، ٢٠١٥ م(

اأ�صارت نتائج بحوث متعددة لوجود فر�صيات ي�صهم معرفتها يف تعزيز ال�صراكة والقناعة باأهميتها وت�صكل قاعدة ينطلق منها اأطراف ال�صراكة وهي: 

كل الأ�صر تهتم وترغب يف جناح اأبنائها. . 1
يرغب العاملون يف املدار�س واالأ�سر يف االنخراط يف �سراكة فاعلة ولكن ال يعلمون كيف تبنى ال�سراكة. . 2
كل الطالب تقريبا ويف كل املراحل يرغبون يف وجود �صراكة بني اأ�صرهم واملدر�صة. . 3
متيل ال�صراكات اإلى التناق�ض عرب املراحل، مامل تعمل املدار�ض عل تطوير وتنفيذ ممار�صات مالئمة ل�صتمرار ال�صراكة. . 4
يتزايد يف املجتمعات الرثية -ب�سورة عامة- االنخراط االأ�سري االإيجابي. . 5
الطالب الناجحون يحظون بدعم اأكادميي وانخراط قوي من اأفراد اأ�سرهم. . 6
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أهمية الشراكة بين املدرسة واألسرة:

تقوية املناهج املدر�صية. . 1
حت�صني اجتاهات الطالب نحو املقررات املدر�صية.. 2
حت�صني امل�صتوى الدرا�صي للطالب ومواظبتهم، ومثابرتهم يف املدر�صة.. 3
الإ�صهام يف دعم القيادة املدر�صية وتطويرها، ودعم اإجناز الطالب الآكادميي.. 4
توفـــري بيئة تعليمية ت�صهم يف تطويـــر مهارات املعلمني واأولياء الأمور وقدراتهم على العمل التعاوين، وزيـــادة املعرفة العملية باإ�صرتاتيجيات . 5

ال�صراكة الناجحة.
الإ�صهام يف مواجهة املدر�صة للتحديات التي تواجهها والتغلب عليها.. 6
اإتاحة الفر�صة ل�صقل مهارات الأ�صر والعاملني باملدار�ض، وحتديد ال�صراكات الأكرث اأهمية لتحقيق اأهداف املوؤ�ص�صات التعليمية.. 7
حتقيـــق التوافـــق ومنع التعار�ض بـــني البيئة املدر�صيـــة والبيئة العائلية؛ وهـــذا ي�صاعد على حمايـــة �صخ�صية الطفل مـــن ال�صراع بني قيم . 8

وطموحات متنافرة.
 تنمية املهارات الأ�صا�صية للطالب وتطويرها يف خمتلف التخ�ص�صات.. 9

الإ�صهام يف م�صاعدة الأ�صر ودعمها يف تعّرف طرق واأ�صاليب جديدة متكن الطالب من زيادة ال�صتيعاب وتقوية عالقتهم بالأبناء.. 10
توفري مناخ اأكرث اإيجابية داخل املدار�ض مما ي�صاعد الطالب على الإجناز والتفوق.. 11
م�صاعدة الأ�صر يف توجيه الطالب يف حتديد اأهدافهم التعليمية.. 12
م�صاعدة املدار�ض على اأن ت�صبح اأكرث اأمنًا، وتركز اأكرث على حتقيق الأهداف التعليمية.. 13
تبعث ال�صراكة بر�صالة للطالب حول اأهمية تعلمه، واأن املدر�صة والأ�صرة داعمني له ومنتظرين منه املزيد من الإجناز.. 14
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أهداف الشراكة: 

تهـــدف ال�صراكـــة بني الأ�صرة واملدر�صة اإلى تعزيز العالقة الفاعلة وتكامـــل الدور الرتبوي والتعليمي وتوحيد اجلهود بني املدر�صة والأ�صرة لتحقيق 
هدف حت�صني خمرجات التعليم. ومن خالل ال�صراكة ميكن حتقيق الأهداف التالية: 

تعزيز النتماء للقيم واملبادئ الدينية والوطنية والثقافية والجتماعية والتاريخية. . 1
تو�صيح الواقع ودقة ت�صخي�صه مبا يحقق جناح اجلهود املبذولة من اأطراف ال�صراكة. . 2
ح�صن الظن املتبادل بني اأطراف ال�صراكة )املدر�صة والأ�صرة(، وتقليل الفرتا�صات ال�صلبية حول مدى اجلهد التعليمي املبذول من قبل اأطراف ال�صراكة. . 3
التعاون يف مواجهة التحديات امل�صرتكة وبذل اجلهد يف و�صع احللول التعاونية لها. . 4

وتكمن اأهمية وجود منوذج لل�صراكة يف الآتي: 

• �صهولة تطبيقه وتعميمه على نطاق وا�صع وذلك لو�صوح منهجيته وخطواته ومراحله. 	
• ي�صهل تقومي النموذج وتطويره، نظرًا لو�صوح مالحمه، ومراحله التي ميكن تطويرها ب�صهولة. 	
• ي�صهم وجود النموذج يف توحيد فهم اأطراف ال�صراكة باآلياتها وطرقها وفل�صفتها. 	

تنمية امل�صوؤولية الجتماعية لدى اأطراف ال�صراكة. . 5
تنمية اخلربات التعليمية والرتبوية لأطراف ال�صراكة. . 6
حتقيق هدف اجلودة التعليمية املتمثلة يف حت�صني املخرجات التعليمية. . 7
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عنوان النشــاط :  هدف الشراكة بين املدرســـة واألســرة. رقم النشاط )1-1-1(

مدة الن�ساط: )٢٠( دقيقة.

هدف الن�ساط: متييز االأن�سطة املحققة لهدف ال�سراكة. 

�سوؤال الن�ساط: هدف ال�سراكة هو حت�سني تعلم الطالب، اقراأ االأن�سطة التالية وحدد الن�ساط املحقق لهدف ال�سراكة بني االأ�سرة واملدر�سة. 

اأن�شـــــطة ال�شراكــــــــــة
هل حتقق هدف ال�شراكة؟

الـمربرات
لنعم

طلبت املدر�صة من اأولياء الأمور دعمًا ماديًا ل�صتقبال م�صوؤول تعليمي كبري واإقامة حفل له. 

يوفر مبوجبه  عقدًا  غذائية  موؤ�ص�صة خدمات  �صاحب  الأمور  اأولياء  اأحد  مع  املدر�صة  وقعت 
وجبة غذائية �صحية للطالب مبق�صف املدر�صة، وت�صمنت التفاقية تخفي�صًا لأع�صاء هيئة 

التدري�ض قدره )١٠٪( على كامل منتجات املوؤ�ص�صة. 

ا�صتعانـــت املدر�صـــة باأحـــد اأولياء الأمور ممن لديه خـــربة يف الكتابة ال�صحفيـــة باإقامة دورة 
تدريبية ملهارات الكتابة ال�صحفية للطالب.  
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عنوان النشــاط:   شــعارات الشراكــة.  رقم النشاط )٢-1-1(

مدة الن�ساط: )3٠( دقيقة.

هدف الن�ساط: �سياغة �سعارات تعرب عن اأهمية ال�سراكة بني املدر�سة واالأ�سرة. 

�سوؤال الن�ساط: مع اأفراد جمموعتك وبعد قراءة الن�سرة ال�سابقة -�سيما اأهمية ال�سراكة- قم ب�سياغة �سعار خمت�سر يو�سح اأهمية ال�سراكة، ميكن 
ال�صتفادة منه يف املرا�صالت والدعوات الر�صمية، اأو بو�صعه على موقع املدر�صة الإلكرتوين، اأو بتعليقه على جدرانها.
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رقم النشاط )٣-1-1(             عنوان النشاط:   أهمية الشراكة بين املدرسة وأولياء األمور.  

مدة الن�ساط: )١٥( دقيقة.

هدف الن�ساط: ا�ستنتاج اأهمية ال�سراكة بني املدر�سة واالأ�سرة.

�سوؤال الن�ساط: توقع نتائج التجربتني التاليتني )اب�ستني واآخرون، ٢٠١٥م، �ض  ١٤٥ ( ثم ناق�ض النتائج مع جمموعتك.

التجربة األولى: مشاركة أولياء األمور يف تعليم أبنائهم:

يف برنامـــج »هيـــد �صتارت املبكر » وهو برنامج فيدرايل متخ�ص�ض يف فرتة الرو�صة لالأ�صر ذات الدخل املنخف�ض، اأجرى الربنامج درا�صة ُطبقت 
على جمموعتني؛ جمموعة �صابطة واأخرى جتريبية حول تفعيل م�صاركة الآباء مع الأطفال يف مرحلة الرو�صة من خالل تزويد الآباء مبعلومات وافية 

عن املهارات املدر�صية الأ�صا�صية وتدريبهم عليها، وم�صاعدتهم يف الأن�صطة املت�صلة بالكتاب املدر�صي.

وكانت النتائج )املتوقعة من وجهة نظرك( هي:
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ــراكة بين مدرسة »أروهيد االبتدائية« مع  التجربة الثانية: برنامج ش
بحارة من السفينة األمريكية »سان جاسنتو«

اأ�ص�صـــت  املدر�صة يف عام 2005م  �صراكة مع �صان جا�صنتو، وهي �صفينة تابعة ل�صالح 
البحريـــة تر�صو يف “نـــور فولك” القريبـــة، وكان يح�صر بحارة اإلـــى املدر�صة لي�صاعدوا 
املعلمـــني يف طباعة الأوراق اأو التدري�ض الفـــردي اأو تعليم الأطفال القراءة والكتابة، ومت 
اإن�صـــاء برنامج مرا�صلة مع البحارةلتعليم الطالب  اأموًرا تت�صل بحياة البحارة اليومية، 
وقد اأ�ص�صت املدر�صة بالتعاون مع ممثلني عن ال�صبكة الوطنية والبحرية برناجمًا يتناول 
فيه البحارة الغداء مع الأطفال على نحو منتظم اأ�صبوعيًّا ويقومون على تعليمهم، و�صمي 
هـــذا الربنامـــج بـ “ نادي �صان جا�صنتـــو ل�صحبة ال�صفن” وكان البحـــارة يح�صرون اإلى 
املدر�صة كل اأ�صبوع لتناول الغداء مع رفاقهم الأطفال، ثم كانوا -بعد ذلك- يقراأون لهم 
ل الطالب برناجمًا للمرا�صالت  ويدر�صونهـــم يف بع�ض الأحيان اأو يلعبون معهم، وقد �صكًّ
مـــع البحارة الذين كانـــوا يدر�صونهم، ويف بع�ض الأحيان يلتقـــي اأولياء اأمور الطالب مع 

اأبنائهم والبحارة الذين يعلمونهم من فرتة لأخرى.

وكانت النتائج )املتوقعة من وجهة نظرك( هي:
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.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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النشرة اإلثرائية )1( 

موؤ�صرات الهتمام العاملي واملحلي بال�صراكة مع بني املدر�صة والأ�صرة )املعايري اأمنوذجا( 

متثـــل املعايـــري لكل نظـــام تعليمي املحك املرجعي وهويـــة النظام التعليمـــي وروؤيته وثقافته وعالقاتـــه التكاملية بني عنا�صره املختلفـــة، واأولوياته 
التعليميـــة التـــي يهتم بها النظام وي�صعى اإلـــى حتقيقها. وال�صراكة بني املدر�صة واأولياء الأمور متثل ركنًا اأ�صا�صيًا يف جوهر املعايري و بنيتها املكونة لها. 

فعلى �صبيل املثال ت�صمنت كثري من معايري الدول معايري خا�صة بتاأ�صي�ض ال�صراكة والهتمام بها، ومنها: 

أوال: املعايير املهنية للمعلمين يف اململكة العربية السعودية )هيئة تقويم التعليم، 1٤٣٧ هـ(: 

املعيار الثاين: التفاعل املهني مع الرتبويني واملجتمع.
يعرف اأهمية اإ�صراك اأولياء المور يف العملية التعليمية وكيفية ت�صهيل م�صاركاتهم لتح�صني تعلم الطالب وتفاعلهم. . 1
يعرف اأهمية التفاعل مع موؤ�ص�صات املجتمع يف جمال التعليم وكيفية ت�صهيل م�صاركاتهم. . 2

ثانيًا: معايير وكالة )TDA( البريطانية للمعلم )٢٠٠٧(: 

معايري امل�شتوى الأول: حتت حمور التوا�صل مع الآخرين. 
التوا�صل الفعال مع الآباء وتبادل املعلومات املتعلقة بتعلم اأبنائهم.. 1

 )InTASC ،٢٠11( :ثالثًا: املعايير التابعة ملجلس الوالية الخاص بموظفي التعليم يف واشنطن بأمريكا

املعيار العا�شر: القيادة والتعاون. 
التعاون مع املتعلمني وعائالتهم وزمالئهم واأفراد املجتمع ل�صمان حت�صن تعلم الطالب. 





الجلسة الثانية:    نماذج الشراكة، وآليات تفعيلها.

هدف الـجل�ضـــة:  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�صراكة ودورها يف حت�صني خمرجات التعليم وتتنوع روؤاها يف ذات الوقت حول النموذج الأمثل لتحقيق ال�صراكة 
الفاعلـــة، حيـــث تتعدد مناذج واأطر ال�صراكة بني املدر�صة والأ�صرة واملجتمع وفقــــًا لجتهادات املدار�ض وقياداتها، ووفقـًا لأولويات كل مدر�صة املعتمدة 
علـــى خلفياتهـــا الثقافيـــة اأو التعليمية اأو اجلغرافية، لذا تتنوع اأطـــر ال�صراكة لت�صمل بناء اأن�صطة متعددة ل يجمعها رابـــط اأو منوذج معني اإلى �صراكة 
تعتمـــد علـــى منـــوذج اأو اإطار معني عملي ت�صـــري جميع اأن�صطتها وفقه. ول �صـــك اأن وجود منوذج معـــني لل�صراكة اأو اإطار عام يحـــدد عنا�صر ال�صراكة 
ومراحلهـــا ومتطلباتهـــا اأف�صـــل من القيام باأن�صطـــة تفاعلية بني املدر�صـــة وحميطها من دون ال�صتناد اإلـــى اإطار يجمع تلك الأن�صطـــة وي�صهل 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 State :ينطلـــق منوذج ال�صراكة الذي بنته عـــدة موؤ�ص�صات تعليمية منهـــا
School Organisations )ACSSO( وغريها من معتقدات وافرتا�صات تعليمية تتمثل يف التايل: 

اأن الأ�صرة متثل املعلم الأول للطالب. . 1
اأن نتائ���ج البح���وث ت�سري مبجموعها اإلى اأن املدار�س املمي���زة تعليميًا هي املدار�س التي ينخرط . 2

فيها الأ�صر وموؤ�ص�صات املجتمع يف النظام التعليمي والأن�صطة املتنوعة يف املدر�صة. 

ويهدف النموذج اإلى بناء �صراكة دائمة بني املدر�صة والأ�صرة ُتبنى على مميزات معينة، منها: 
احرتام وثقة متبادلة بني املدر�صة والأ�صرة. . 1
احرتام احتياجات الطالب وال�صعي لتحقيقها. . 2
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احرتام اجلهود املبذولة من قبل اأطراف ال�صراكة. . 3
بناء برامج م�صرتكة، واإتاحة فر�ض متنوعة لتعلم الطالب.. 4
املناق�صة امل�صتمرة بني اأطراف ال�صراكة للم�صكالت التي تواجه املدر�صة �صيما تعلم الطالب. . 5
اإتاحة الفر�ض املتنوعة جلميع الأ�صرللم�صاركة يف تعزيز ر�صالة املدر�صة. . 6

ومت ت�صميـــم دليل لل�صراكة بني املدار�ض والأ�صربعنوان )Family- School Partnerships Framework( بهدف تفعيل ال�صراكة وو�صع اإطارعام لها، 
ويت�صمن الدليل املو�صوعات التايل: 

روؤية لتح�صني وتفعيل ال�صراكة بني الأ�صر يف ا�صرتاليا واملدار�ض. . 1
مبادئ اأ�صا�صية لل�صراكة. . 2
الأبعاد ال�صبعة لل�صراكة، وا�صرتاتيجيات تفعيلها. . 3

الأبعاد ال�شــبعة متثل اإطارًا عامًا لل�صراكة ومنوذجًا مت �صياغته من خالل التجارب واملمار�صات 
الناجحة يف جمال ال�صراكة بني املدار�ض والأ�صر. والأبعاد هي: 

التوا�صل بني املدر�صة والأ�صرة. . 1
موا�صلة التعلم يف املدر�صة والبيت. . 2
بناء اأن�صطة للمحافظة على القيم املجتمعية. . 3
معرفة واإدراك اأدوار وطبيعة الأ�صر. . 4
م�صاركة الأ�صر يف اتخاذ القرار التعليمي يف املدر�صة. . 5
التعاون بني الأ�صر واملدار�ض خارج حدود املد�صة.. 6
االنخراط يف الربامج واالأن�سطة. . 7

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

تنطلق املدار�س من قناعة را�سخة تتمثل يف اأن انخراط االأ�سر مع املدار�س يجعل من املدار�س بيئة غنية وجاذبة يف التعليم والتعلم والنمو ال�سليم 
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للطالب. واأن الطالب يتعلمون يف بيئة اأف�صل عند م�صاركة اأولياء الأمور ب�صورة اإيجابية تتميز بالتايل: 

اأن يكون اأولياء الأمور مو�صع ترحيب واحرتام وتقدير من قبل املجتمع املدر�صي ك�صركاء يف تعلم اأطفالهم وتنميتهم.  . 1
اإتاحة الفر�ض مل�صاركة اأولياء الأمور يف جناح اأبنائهم، وتو�صيح اآليات امل�صاركة لأولياء الأمور. . 2
توا�صل م�صتمر ومتنوع بني املدر�صة واأولياء الأمور ل�صمان ا�صتمرار التعلم يف املدر�صة والبيت. . 3
تزويد اأولياء الأمور باملعلومات والأدوات الالزمة للم�صاركة يف احلياة املدر�صية. . 4

ا�شرتاتيجيات جناح ال�شراكة: 

مناخ املدر�شة: التعزيز واحلفاظ على املناخ املدر�صي الإيجابي والرتحيبي والت�صجيعي ل�صماع وتقدير كل وجهات نظر اأولياء الأمور. . 1

اإزالة العقبات: حتديد هوية التحديات والعقبات التي حتد من م�صاركة اأولياء الأموريف اأن�صطة املدر�صة والعمل على اإزالتها. . 2

دعم اأولياء الأمور: من خالل تقدمي امل�صاعدة والأدوات الالزمة لدعم تعلم اأبنائهم يف البيت واملدر�صة. . 3

الت�شال والتوا�شل: تو�صيع نطاق ا�صرتاتيجيات الت�صال والتوا�صل: مثل ور�ض العمل، والعرو�ض التقنية، وذلك لتبادل املعلومات وال�صرتاتيجيات . 4
املتعلقة بدعم التعلم يف املنزل وم�صاركة الآباء يف املدار�ض.

وقـــد قدمت املدار�ض دليـــاًل »For ONTARIO SCHOOLS  A PARENT ENGAGEMENT POLICY«  حـــول ال�صيا�صات العامة لل�صراكة تت�صمن روؤية 
ال�صراكة والإطار العام لها وا�صرتاتيجيات اإجناحها واخلطط التنفيذية الالزمة لتحقيق �صراكة فاعلة. 
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ثالثًا: إطار الشراكة إلبستين 1 )إبستين وآخرون، ٢٠15 م(:

 ي�صمل الإطار عالقة املدر�صة باأولياء الأمور )الوالدين( واملجتمع، ويت�صمن الإطار حتديد �صتة 
اأمناط لالنخراط يف ال�سراكة بني املدر�سة واالأ�سرة واملجتمع، وقد انطلق الفريق )اب�ستني وزمالئها( 
من نتائج درا�سات وممار�سات ومتنوعة ومرتاكمة تدل مبجموعها اإلى اأن انخراط املدر�سة واالأ�سرة 
واملجتمع يف �صراكة فاعلة يحقق الفائدة جلميع اأطراف ال�صراكة ولهدفها الأ�صا�ض وهو حت�صن تعلم 

الطالب، وانخراطهم الإيجابي يف اأن�صطة املجتمع، وا�صتمرار التعلم يف البيت واملدر�صة. 

واالأمن���اط ال�ست���ة التي ت�سمنها االإطار الع���ام لل�سراكة الب�سنت وفريقها متث���ل منوذجًا متكاماًل 
ي�صهل ا�صتن�صاخه، ويتحقق معه ال�صراكة الفعلية بني املدر�صة والبيت واملجتمع، لأنه ينظم العالقات 
بـــني املدر�صة والأ�صر واملجتمع بطريقـــة داعمة ومتكاملة ومتوازنة ت�صعى اإلـــى تقدمي خدمة تعليمية 

مميزة يت�صارك يف نتائجها جميع الأطراف. 

واالأمناط ال�ستة هي: االأ�سرة )الوالدان(، والتوا�سل، والتطوع، والتعلم يف البيت، و�سنع القرار، 
والت�صارك مع املجتمع املحلي. وميكن تلخي�ض كل منط من خالل ال�صكل التايل:  

١ (  اأ�صتاذة علم الجتماع يف جامعة جونز هوبكنز بالوليات املتحدة الأمريكية، و باحثة يف �صوؤون ال�صراكة بني املدر�صة وحميطها اخلارجي، ومديرة مركز �صراكات املدر�صة والأ�صرة واملجتمع املحلي، ورئي�صة 

 . )NNPS( ال�صبكة الوطنية للمدرا�ض املت�صاركة
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وخل�صـــت الدكتـــورة اب�صتني جتاربها وخرباتها ال�صابقة حـــول منوذج ال�صراكة يف كتابها “ �صراكات املدر�صة والأ�صـــرة واملجتمع، دليلك للعمل “، 
وقـــام مكتب الرتبية العربي لـــدول اخلليج م�صكورًا برتجمته اإلى اللغة العربية لي�صهل ال�صتفادة منه. وت�صمن الدليل مقالت متنوعة لب�صتني وغريها 
من اخلرباء يف جمال ال�صراكة، تدعم يف جمموعها اأهمية ال�صراكة واأثرها يف حتقيق تعلم فاعل للطالب، وبناء اخلربات املهنية للعاملني يف املدر�صة 
وربـــط املدر�صـــة بواقعها وجمتمعها املحيط بهـــا. وت�صمن الدليل اأي�صا ت�صكيل فـــرق ال�صراكة يف املدر�صة، واإعداد اخلطـــط ال�صرتاتيجية والت�صغيلية 

لل�صراكة، وت�صمن اأي�صًا ق�ص�صًا متنوعة حول ال�صراكة بني املدر�صة والأ�صر اأو بني املدر�صة واملجتمع.  

فلسفة النموذج: 

يهـــدف منـــوذج » اب�صتني« اإلى حتقيق تعلم فاعل للطالب لذا يوجه النموذج جهوده ومقرتحاته نحو حتقيق هذا الهدف، فعلى �صبيل املثال يت�صمن 
النموذج اأهمية التعلم يف البيت، ويفرت�ض اأهمية وجود اأن�صطة لدعم ا�صتمرار تعلم الطالب يف البيت، ويقرتح النموذج اأي�صًا تاأهيل واإ�صراك الوالدين 
يف حت�صـــني تعلم اأبنائهما، ويقـــرتح النموذج اأي�صًا ن�صر روح وفكر التطوع بني العاملني يف املدر�صة والوالدين واملجتمع، ويقرتح اأن�صطة تطوعية لتعليم 
الطالب من قبل الوالدين اأو اأفراد وموؤ�ص�صات املجتمع، ويفر�ض النموذج اأهمية وجود قرار م�صرتك بني املدر�صة واملجتمع والوالدين ي�صهم يف حت�صني 
تعلـــم الطـــالب، ويفر�ض النموذج اأي�صًا وجود و�صائل خمتلفة للتوا�صل بني املدر�صـــة والوالدين واملجتمع بهدف تقدمي خدمة تعليمية للطالب يف �صائر 
الأوقـــات والأماكـــن، ويفر�ض النموذج اأهمية الت�صارك مع املجتمـــع بكافة و�صائله خلدمة الطالب تعليميًا وتربويًا ودجمـــه ب�صورة اإيجابية يف املجتمع 
املحلـــي. لـــذا ففل�صفـــة النموذج تقوم على طرح اأطر اأو ا�صرتاتيجيات اأو مكونات من �صاأنها اأن ت�صهم ب�صورة تكاملية يف حت�صني تعلم الطالب الذي هو 

الهدف الأ�صمى لعمليات ال�صراكة. 
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رقم النشاط )1-٢-1(          عنوان النشاط: واقع الشراكة من خالل نموذج ابستين للشراكة بين املدرسة واألسرة واملجتمع. 

مدة الن�س�����اط: )3٠( دقيقة.
هدف الن�ساط: تعّرف واقع ال�سراكة يف املدر�سة من خالل منوذج اب�ستني. 

 �سوؤال الن�ساط: اأجب عن القائمة التالية ملعرفة مدى تطبيق املدر�سة الأن�سطة تندرج حتت جماالت االنخراط ال�ستة الواردة يف منوذج »اب�ستني«

موؤ�صرات جمال )الأ�صرة(
التقييم

موؤ�صرات
التقييم

١٢3٤٥١٢3٤٥

مرة نقيم اأن�صطة تدريبية لأولياء الأمور.  الأمـــور،  اأولــيــاء  مع  ر�صمية  اجتماعات  نعقد 
واحدة يف العام على الأقل. 

نقيم برامج دعم لالأ�صرة، ونزود الأ�صر  مبعلومات 
حول الأ�صاليب التي تدعم التعلم. 

تقارير  حــول  لــالأ�ــصــرة  وا�ــصــحــة  معلومات  نــقــدم 
الدرجات، وكيف يح�صل الطالب على درجاتهم. 

واإلكرتونية  �صمعية،  واأ�صرطة  كتًبا،  لالأ�صرة  نقدم 
ملحا�صرات اأو ور�ض عمل حول دور الأ�صرة يف التعليم.  

الختبارات،  حول  وا�صحة  معلومات  لالأ�صر  نوفر 
ونتائج الطالب، واملدر�صة. 

اأبنائهم،  اأهــداف  حول  معلومات  الأ�صر  من  نطلب 
ونقاط قوتهم، ومواهبهم. 

لأبنائهم يف  الأمور  اأولياء  زيارات  اإجراءات  ننظم 
املجموع املدر�صة ب�صورة مريحة لهم. 

�صلم التقدير : ) ١( منعدم ، ) ٢ ( منخف�ض ، ) 3 ( متو�صط ، )٤ ( جيد ، ) ٥ ( مميز .
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موؤ�صرات جمال   ) التوا�صل (
التقييم

املوؤ�صرات
التقييم

١٢3٤٥١٢3٤٥

ن�ساط  ع��ن  معلومات  تت�سمن  دوري���ة  ن�سرة  نعد 
نبلغ الأ�صر عن درجات حتفيز الطالب وتقديرهم.  الطالب واملنهج الدرا�صي والربامج. 

نوفر معلومات وا�صحة للطالب والأ�صر حول اختيار 
م�صار التعليم، والربامج و/اأو الأن�صطة يف املدر�صة. 

نتوا�صل مع اأ�صر الطالب الذين يعانون من م�صكالت 
اأكادميية اأو �صلوكية. 

نر�صل اإلى الأ�صر ملفات من اأعمال الطالب اأ�صبوعيا، 
ًّا كي يراجعها الآباء ويعلقوا عليها. اأو �صهريـ

تتوافر هواتف متاحة للمعلمني ت�صهل ات�صالهم بالآباء 
اأثناء اليوم الدرا�صي اأو بعده والعك�ض. 

حول  الأ�ــصــرة  اإلــى  اإيجابية  ر�صائل  املدر�صة  تر�صل 
الطالب ب�صورة منتظمة. 

و/اأو  اإلكرتوين  بريد  والإداريــني  املعلمني  لدى  يوجد 
املجموع موقع على ال�صبكة العنكبوتية للتوا�صل مع الأ�صرة. 
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موؤ�صرات جمال  ) التطوع (
التقييم

املوؤ�صرات
التقييم

١٢3٤٥١٢3٤٥

ــات �ــصــنــويــة لــتــعــّرف الهــتــمــامــات  ــص ــدرا� نــقــوم ب
واملواهب، ومدى توافر املتطوعني وحاجات املعلمني 

والإداريني لهوؤلء املتطوعني. 

ن�صجع الأ�صر واملجتمع املحلي على التعاون مع املدر�صة 
باأ�صاليب متنوعة. 

ننظم لقاءات دورية بني الأ�صر واملتطوعني ملزيد من 
التن�صيق والأن�صطة التطوعية يف املدر�صة واملجتمع . 

نوفر طرًقا لالأ�صر كي تتعاون فيما بينها اأو يف املجتمع 
املحلي اإذا مل يكن يف و�صعها التطوع يف املدر�صة. 

لدينا برنامج لتقدير املتطوعني و�صكرهم. نوفر تدريًبا اأولًيا وم�صتمًرا  ملتطوعينا.  

وتوثق لدينا جمل�ض اأو مركز للعمل التطوعي والجتماعات.  متكاملة،  ب�صورة  التطوعية  الأن�صطة  ننظم 
ًّا.  املجموع اإعالميـ
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موؤ�صرات جمال  ) التعلم يف البيت (
التقييم

موؤ�صرات
التقييم

١٢3٤٥١٢3٤٥

نزود الأ�صر مبعلومات حول املهارات املطلوبة يف كافة 
املقررات الدرا�صية. 

حتديد  على  اأبنائهم  م�صاعدة  على  الأ�ــصــرة  ن�صاعد 
واملهن  للجامعة  والتخطيط  الأكــادميــيــة،  اأهــدافــهــم 

امل�صتقبلية. 

يف  الأبناء  متابعة  كيفية  حول  مبعلومات  الأ�صر  نزود 
نوفر على املوقع الإلكرتوين م�صادر تعلـّم للطالب. البيت.

املقررات  فـَهم  على  الأ�صرة  مل�صاعدة  ور�ض عمل  نقيم 
املدر�صية وطرق م�صاعدة الأبناء. 

نطلب من الآباء ال�صتماع لبنهم وهو يقراأ، اأو القراءة 
جهًرا مع اأبنائهم.

نزود الأ�صرة بخطة يومية اأو اأ�صبوعية ترتبط مبتطلبات 
نزود الأ�صر باأن�صطة اإثرائية تعزز من تعلـّم الطالب.  كل �صف. 

املجموع 
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موؤ�صرات جمال  ) �صنع القرار (
التقييم

موؤ�صرات
التقييم

١٢3٤٥١٢3٤٥

يوجد جمل�ض لالآباء واملعلمني.
ممثلي  مع  الأ�صر  كافة  لربط  ر�صمية  �صبكات  نطور 
للم�صاركة يف �صنع  املدر�صة  ال�صراكة يف  وفريق  الآباء 

القرار .

يتم الت�صاور ب�صورة دائمة مع بع�ض اأفراد وموؤ�ص�صات ي�صارك الآباء يف بع�ض اللجان املدر�صية .
املجتمع حول �صيا�صات املدر�صة وتطويرها. 

هناك توا�صل فيما بني الأ�صر وممثلي الآباء للم�صاركة 
يف �صنع القرار.

مهارات  يف  املجتمع  من  اأفـــراد  و  لــالآبــاء  ور�ــض  نقيم 
اتخاذ القرار . 

اأفــراد  من  واأع�صاء  اآبــاء  ال�صراكة  فريق  اأع�صاء  من 
املجتمع. 

الق�صايا  بع�ض  حتديد  يف  والطالب  املعلمني  ن�صرك 
التعليمية املبا�صرة اأو امل�صاندة. 

املمجموع 
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موؤ�صرات جمال  ) م�صاركة املجتمع (
التقييم

موؤ�صرات 
التقييم

١٢3٤٥١٢3٤٥

املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات  عن  بدليل  الأ�ــصــر  نــزود 
وبراجمها وخدماتها. 

املدر�صة  تقدمها  التي  الربامج  يف  اخلريجون  ي�صارك 
للطالب. 

مبوؤ�ص�صات  ال�صيفية  الأن�صطة  عن  معلومات  نوفر 
املجتمع املحلي. 

الطالب  فيها  ي�صارك  املحلي  للمجتمع  خدمات  نقدم 
والأ�صر واملدار�ض. 

نتعاون مع منظمات املجتمع املحلي يف تقدمي برامج 
تعمل على تنمية مهارات الطالب. 

نقيم ور�ض عمل بني املدر�صة والأ�صر واأفراد من املجتمع 
لبناء روؤية م�صرتكة حول نوع ال�صراكات املطلوبة، واآلية 

تنفيذها. 

نقدم برامج بعد اليوم الدرا�صي للطالب مدعومة من 
منظمات املجتمع املحلي. 

اإقــامــة  يف  املجتمع  مــوؤ�ــصــ�ــصــات  مــن  غــرينــا  مــع  ن�صهم 
اأو اخلا�صة  الوطنية  باملنا�صبات  اأو الحتفال  املنا�صبات 

املجموع باملدينة. 
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التمثيل البياني للنتائج : 

٥٠

3٠

٢٠

١٠

٥

    الأ�صر   التوا�صل   التطوع التعلم يف البيت   �صنع القرار     املجتمع 

إرشادات : 

له على الر�صم البياين بعمود ميتد من املجال اإلى الدرجة املطابقة له.	• اجمع كل جمال من املجالت ومثِّ
�صل بني قمم الأعمدة كلها. 	•
حدد اأعلى جمال مطبق يف مدر�صتك. 	•
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رقم النشاط )٢-٢ -1( بعدي      عنوان النشاط: تعزيز الشراكة من خالل املبادرات واألنشطة.          
عنوان النشاط : أنشطة أنماط االنخراط.

مدة الن�ساط: 3٥ دقيقة.
هدف الن�ساط: طرح مبادرات وم�ساريع لتعزيز ال�سراكة وحتقيق هدفها.  

�سوؤال الن�ساط: اقرتح مع اأفراد جمموعتك مبادرات واأن�سطة حتت كل جمال من جماالت االنخراط تقوم به املدر�سة لتحقيق هدف ال�سراكة وهو حت�سني 
تعلم الطالب.

املبادرات اأو الأن�شطة جمالت النخراط 

اأمثلة )3(اأمثلة )٢(اأمثلة  )١ ( 

الأ�شرة )الوالدان(
تقدمي ور�ض عمل للوالدين اأو الأ�صرة عن مهارات تعزيز القراءة عند الطالب يف املراحل 

املبكرة.

ملفات اإلكرتونية عن كل طالب تر�صل اإلى الأ�صرة يف كل �صهر.التوا�شل

التطوع
التطوعية  الأن�صطة  وطبيعة  وتخ�ص�صاتهم  وقدراتهم  املتطوعني  م�صح ميداين عن  اإعداد 

التي يقدمونها لدعم تعلم الطالب.

التعلم يف البيت
قبل  من  تعّرفها  الالزمة  املهارات  وحتديد   ، منزيل  واجب  كل  يف  الوالدين  اأدوار  حتديد 

الوالدين مل�صاعدة الطالب على حل الواجب.

�شنع القرار
املدر�صة  بني  ال�صراكة  اأن�صطة  لدعم  التعليمية  املناطق  م�صتوى  على  جمموعات  ت�صكيل 

والأ�صرة واملجتمع.
الت�صارك مع املجتمع 

املحلي
تقدمي معلومات عن ن�صاطات موؤ�ص�صات املجتمع التي ) اأي الن�صاطات ( ترتبط بتنمية مهارات 

ومواهب الطالب.



الجلسة الثالثة:

• عنا�شر) متطلبات(  تهيئة البيئة املدر�شية لإجناح ال�شراكة. 	
• اآليات التوا�شل مع اأولياء الأمور، وطرق توظيفها.	

  زمن الـجل�شــة

هدف الـجل�ضـــة: 
حتديد اأبرز عنا�صر تهيئة البيئة املدر�صية الالزمة لإجناح ال�صراكة.. 1
حتديد اأبرز اآليات التوا�صل مع اأولياء الأمور.. 2

٩٠ د
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رقم النشاط )1-٣ -1( اثرائي 1     عنوان النشاط: نماذج الشراكة بين املدرسة واألسرة،             

مدة الن�ساط: 35 دقيقة.
هدف الن�ساط: التمييز بني النماذج اخلا�سة بعالقة املدر�سة مع االأ�سرة.    

 HOW DO WE BUILD EFFECTIVE PARENT-SCHOOL PARTNERSHIPS IN INCLUSIVE SCHOOLS?« سوؤال الن�ساط: اطلع على مقطع الفيديو�
Incusive Schools Network ، 2015(  ثم حدد مالمح منوذج ال�صراكة، وقارنه بالنماذج ال�صابقة �صيما منوذج »اب�صتني« 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١  الن�ساط االثرائي يهدف اإلى مزيد من الفهم والتو�سع فيه ملو�سوع مناذج ال�سراكة.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .

النشرة العلمية )1-٣-1(

ال�صفات الأ�صا�صية لل�صراكة الناجحة 

ت�صـــري نتائـــج البحـــوث اإلى اأن بناء ال�صراكات الفاعلة بني املدر�صـــة والأ�صرة ي�صهم يف جناح الطالب لي�ض يف املدر�صـــة واإمنا حتى يف احلياة كلها. 
ولبناء ال�صراكة ينبغي مراعاة وجود ثالثة �صفات اأ�صا�صية يف املدر�صة: الحرتام، وامل�صوؤولية، والعالقات. 

أواًل: االحترام: 

لبناء احرتام متبادل بني الأ�صرة واملدر�صة ينبغي الرتكيز على القوا�صم امل�صرتكة بني املدر�صة والأ�صرة ومن اأهمها الرغبة يف حتقيق تعلم حقيقي 
للطالب وتربية �صلوكية جيدة، لذا ت�صكل احتياجات الطالب اأولوية لدى الأ�صرة واملدر�صة ينبغي اأن حترتم وتركز اجلهود لتلبيتها. وينعك�ض الحرتام 
املتبـــادل علـــى �صيا�صة املدر�صة يف التوا�صل مع اأوليـــاء الأمور، والرتحيب بهم، واحلفاوة يف ا�صتقبالهم يف املدر�صـــة وتهيئتها وخلق مناخ ودي ترحيبي 

باأولياء الأمور. وينعك�ض الحرتام على قناعة اأطراف ال�صراكة مب�صوؤولياتهم جتاه جناح الطالب، وهو ما يقودنا اإلى احلديث عن ال�صفة الثانية. 

ثانيًا: املسؤولية: 

تقت�صـــي امل�صوؤوليـــة معرفة كّل من املدر�صة والأ�صـــرة مل�صوؤولياتهم جتاه جناح الطالب، فالأ�صرة ينبغي اأن حتر�ض علـــى ا�صتمرار التعلم يف البيت، 
وا�صتكمال جهد املدر�صة التعليمي، وينبغي على املدر�صة حتمل م�صوؤولياتها يف التوا�صل امل�صتمر مع الأ�صرة لتوفري املعلومات عن الطالب واأخذ التغذية 
الراجعـــة مـــن الأ�صرة عن امل�صـــكالت التعليمية والرتبوية لدى الطالـــب، وينبغي على املدر�صة اأي�صـــًا اإ�صراك الأ�صرة يف اتخـــاذ القرار امل�صرتك حول 

اأ�صاليب واآليات جناح الطالب. 

ثالثًا: العالقات ذات املعنى: 

الهدف الأ�صمى من بناء العالقات الفاعلة بني املدر�صة والأ�صرة هو بناء الثقة بني اأطراف ال�صراكة يف جناح الطالب وحت�صن تعلمه و�صلوكه، ومن 
الأهداف اأي�صًا ال�صعور بالنتماء امل�صرتك لق�صية م�صرتكة وهي جناح الطالب �صواء للعاملني يف املدر�صة اأو الأ�صرة. 
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رقم النشاط )٢-٣ -1(           عنوان النشاط:   تحديد أبرز عناصر )متطلبات( تهيئة البيئة املدرسية الالزمة إلنجاح الشراكة.

مدة الن�ساط: 3٥ دقيقة.
هدف الن�ساط: حتديد اأبرز عنا�سر تهيئة البيئة املدر�سية الالزمة الإجناح ال�سراكة 

�سوؤال الن�ساط: من خالل قراءتك للن�سرات العلمية ال�سابقة عن مناذج و�سفات ال�سراكة الناجحة حدد )كرائد �سراكة( اأبرز العنا�سر اأو املتطلبات 
الالزمة لتهيئة البيئة املدر�صية لإجناح اأهداف ال�صراكة، مبينًا عنا�صر التهيئة املتعلقة بكل مكون من مكونات املدر�صة. 

اأوًل: متطلبات القيادة: 
.......................................................................................................................................................................................................................................................

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

ثانيا: متطلبات املعلمني: 
.......................................................................................................................................................................................................................................................

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

ثالثًا: املتطلبات الإدارية واملادية: 
.......................................................................................................................................................................................................................................................

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

رابعًا: متطلبات جمتمع املدر�صة املحلي: 
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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النشرة العلمية )٢-٣-1(

 )Virginia Department of Education،2010( .اآليات التوا�صل مع اأولياء الأمور

ي�صنـــف النظـــام التعليمي يف ولية فرجينيا الأمريكية با�صتمرار �صمن اأعلى ع�صر وليـــات يف التقييم الوطني التعليمي بوزارة التعليم الأمريكية. 
ويف جمـــال التوا�صـــل مع اأولياء الأمور قامت الولية باإعداد ا�صتبانة لتحديد اأف�صل اآليات التوا�صل بني املدار�ض والأ�صر لتحقيق التعلم اجليد للطالب، 

وجاءت النتائج على النحو التايل )خمت�صرة وبت�صرف(: 

اأوًل: جمال ا�شت�شافة الفعاليات والأن�شطة التي ت�شاهم يف توجيه الأولياء والأ�شر: 

اإن�صاء جلنة من الآباء واملعلمني تقود وتدعم جمموعة متنوعة من املنا�صبات العائلية، �صواء لال�صتمتاع اأو التعليم. . 1
تنظيم عرو�ض للمواهب الطالبية توؤدى اأمام املجتمع املحلي.  . 2
تنظيم معار�ض ملبيعات الكتب وغريها من الأن�صطة.. 3
تنظيم غداء اأو ع�صاء م�صرتك. . 4
تنظيم األعاب جماعية ي�صارك فيها اأولياء الأمور والطالب واملعلمني. . 5
تنظيم اأن�صطة متنوعة بعد اليوم الدرا�صي. . 6
عقد اجتماع دوري للتعريف باأداء الطالب. . 7
تنظيم يوم جمتمعي ت�صاهم فيه الأ�صر بعمل تطوعي. . 8
بناء ن�ساط عن القراءة العائلية. . 9

تنظيم لقاء عن التوعية باأ�صرار املخدرات. . 10
عقد لقاء ي�صمى »ليلة التكنولوجيا«. . 11
اإن�صاء اأكادميية اأو مركز تدريب لأولياء الأمور عن مهارات القيادة، وطرق دعم تعلم الطالب. . 12
تنفيذ برنامج »الأ�صر واملدار�ض معا«، وهو برنامج لت�صجيع الآباء على دعم اللعب القائم على اخليال مع اأطفالهم ودعم التن�صئة الجتماعية. . 13
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اإ�صراك اأولياء الأمور يف جلان داخل املدر�صة. . 14
تنظيم برامج واأن�صطة متعلقة بت�صجيع م�صاركة اأولياء الأمور، مثل: . 15
برنامج »الآباء امل�صاركون«، ويهدف الربنامج اإلى دعم م�صاركة الأباء يف اأن�صطة املدر�صة. 	•
»النوادي الداعمة«، دعم الآباء للربامج والأن�صطة املدر�صية.	•

عقد جل�صات تخطيط مع اأولياء الأمور مل�صاعدتهم على و�صع ا�صرتاتيجيات لدعم جناح اأطفالهم داخل الف�صول الدرا�صية وخارجها.. 16

ثانيًا: التوا�شل مع اأولياء الأمور ب�شكل دائم وبا�شتخدام جمموعة اأ�شاليب ات�شال متنوعة: 

ا�صتخـــدام وتطويـــر نظام ات�صال من املنزل اإلى املدر�صة / من املدر�صة اإلى املنزل، وذلك با�صتخـــدام الأ�صاليب التي تعمل ب�صكل اأف�صل ل�صريحة . 1
اأو�صع من اأولياء الأمور واملعلمني )بريد، هاتف، بريد اإلكرتوين، دفاتر ات�صالت واجتماعات وجها لوجه(

حتديد معلومات اأولياء الأمور ب�صكل دقيق وحمدث دوريًا. . 2
 ت�صجيع ال�صتخدام املنتظم للن�صرات الإخبارية املدر�صية والف�صول الدرا�صية، و�صفحات الويب، واملدونات، والتقومي ال�صهري لالأحداث.. 3
4 . Score، ischool، Blackbaord :مثل )LMS( م�صاعدة اأولياء الأمور على ا�صتخدام اأنظمة اإدارة املحتوى الإلكرتوين 
 اإر�صال ر�صائل اإلى الآباء وتقدمي املعلومات على النرتنت، مع متابعة الت�صال ال�صخ�صي ل�صمان التوا�صل الفعال.. 5
القيام بزيارات منزلية من قبل معلمني واإداريني متخ�ص�صني عند احلاجة.. 6
 تقدمي تقارير اأ�صبوعية عن التقدم، واقرتاح متابعة منزلية لأولياء اأمور الطالب الذين يتلقون خدمات عالجية.  . 7
الت�صال بالوالدين والأ�صر قبل بداية العام الدرا�صي. 8
 ت�صجيع جميع موظفي املدار�ض على الهتمام بالأطفال املعوقني. . 9

ثالثًا: خلق بيئة مدر�شية قائمة على الرتحيب والحرتام: 

ال�صتقبال اجليد لالآباء والأمهات يف املكاتب املخ�ص�صة لذلك.. 1
احلر�ض على اعتماد العمل التطوعي وتقدمي قوائم باأ�صماء املتطوعني مع معلومات عن كيفية الت�صال بهم جلميع املعلمني.. 2
ت�سجيع الوالدين على م�ساعدة اأبنائهم خالل الف�سول الدرا�سية واالنخراط مع الفرق املدر�سية.. 3
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اإر�صال دعوات خا�صة لت�صجيع الآباء على زيارة املدر�صة.. 4
عقد فعاليات خا�صة مع املعلمني والإداريني وامل�صت�صارين لتمكني اأولياء الأمور من امل�صاركة يف الأن�صطة املدر�صية بكل اأريحية.. 5
اإر�صال ر�صائل امتنان و�صكر خا�ض لأولياء الأمور من املعلمني و /اأو الإدارة عقب م�صاركتهم ودعمهم لبع�ض الأحداث التي ترعاها املدر�صة.. 6
توفري منتدى خا�ض لالآباء والأمهات لتمكينهم من التعبري عن خماوفهم للمدر�صة وجمل�ض اإدارة املدر�صة.. 7
العمل على دعم املنتدى من طرف الإدارة.. 8
تطوير عالقة �سخ�سية مع اأولياء االأمور بق�سد ت�سجيعهم على االنخراط مع املدر�سة التي ينتمي اليها طفلهم.. 9

التاأكد من اأن املدر�صة ت�صتجيب للمكاملات الهاتفية ور�صائل الربيد الإلكرتوين يف غ�صون فرتة معقولة من الزمن.. 10
اإعداد الدرا�صات ال�صتق�صائية لالآباء والأمهات لتقدمي اقرتاحات خللق نوع من البيئة التي ي�صعرون فيها بالراحة وامل�صاركة.. 11
دعم م�صاركة الوالدين يف اتخاذ القرارات املتعلقة بال�صيا�صة الداخلية للمدر�صة، مثل قواعد اللبا�ض وغريها. . 12
تقدمي الدعم للوالدين من خالل ق�صم التوجيه اأو الدارة املدر�صية عند ال�صرورة. 13

رابعًا: املرونة يف ا�شتيعاب اأولياء الأمور: 

حتديد مواعيد حمددة لجتماعات الآباء واملعلمني وجعل اأوقات الجتماع خالل وبعد املدر�صة اأو يف اأيام العطالت. . 1
تقدمي خدمة الإ�صراف على الأطفال يف فرتة انعقاد الجتماعات. . 2
التنويع يف اأماكن الجتماعات مبا ي�صمل منازل اأولياء الأمور اإذا �صنحت الفر�صة. . 3
توفري موا�صالت لأولياء الأمور املحتاجني.  . 4
الرتكيز على املرونة يف التنوع �صواء يف التخطيط لالجتماعات اأو تنفيذها. . 5
توفر خرباء لذوي الإعاقة يف املدر�صة لتعليم الأولياء ب�صكل اأف�صل عن اإعاقة طفلهم.. 6
اإجراء ا�صتق�صاءات لتحديد احتياجات الوالدين والطالب. . 7
اإعداد برنامج لتعليم الأطفال قبل دخولهم املدر�صة. . 8
حماولة توفري معلمني يف الفرتة امل�صائية للطالب املحتاجني لتطوير تعلمهم. . 9
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خام�شًا: دعم اأولياء الأمور يف م�شاعدة اأبنائهم يف املنزل: 

تقدمي دورة تدريبية لالآباء والأمهات يف كيفية م�صاعدة اأبنائهم يف الواجبات املنزلية.. 1
فتـــح معامـــل احلا�صـــب الآيل والإنرتنت ومكتبـــات املدر�صة يف امل�صاء كي يتمكـــن اأولياء الأمور مـــن الو�صول اإلى املدونات ومواقـــع الويب اخلا�صة . 2

باملعلمني وغريها من املوارد والأدوات على الإنرتنت.
ت�صجيع الآباء على �صماع اأبنائهم اأثناء القراءة. . 3
توزيع خمطط المتحانات للطالب.. 4
تعيني الواجبات املنزلية بطريقة ت�سجع االآباء واالأمهات على امل�ساركة بن�ساط يف الواجبات املنزلية للطفل ووقت الدرا�سة. . 5
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رقم النشاط )٣-٣ -1(        عنوان النشاط: آليات التواصل مع أولياء األمور.

مدة الن�ساط: 3٥ دقيقة.
هدف الن�ساط: اقرتاح اآليات توا�سل جديدة بني املدر�سة واأولياء االأمور.  

�سوؤال الن�ساط: بعد قراءتك للن�سرة العلمية ال�سابقة اقرتح و�سائل جديدة وابداعية للتوا�سل مع اأولياء االأمور.  
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اليــوم التدريبـــي الثـــاني:

الـجلســة األولى: 

ال�صمات واملهارات املطلوبة يف رائد ال�صراكة لتحقيق �صراكة وتوا�صل فاعلني مع اأولياء الأمور. 	•
اقرتاح جتارب حملية يف ال�صراكة مع اأولياء الأمور. 	•

الـجلســة الثانية: التخطيط لبناء �صراكة فاعلة بني املدر�صة واأولياء الأمور. 

الـجلســة الثالثة: تقومي ال�صراكة من خالل موؤ�صرات حتققها. 





الـجلســة األولى:  

• ال�شمات واملهارات املطلوبة يف رائد ال�شراكة لتحقيق �شراكة وتوا�شل فاعلني مع اأولياء الأمور. 	
• جتارب عاملية وحملية مميزة يف جمال اآليات التوا�شل مع اأولياء الأمور.	

  زمن الـجل�شــة

هدف الـجل�ضــة: 
معرفة ال�صمات واملهارات املطلوبة يف رائد ال�صراكة. . 1
الطالع على جتارب عاملية وحملية يف جمال ال�صراكة مع اأولياء الأمور.. 2

٩٠ د
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النشرة العلمية )1-1-٢(            

مهام و�صمات رائد ال�صراكة باملدر�صة. 

مهام رائد ال�شراكة: )الدليل التنظيمي ل�صراكة املدر�صة مع الأ�صرة واملجتمع، ١٤3٨ هـ(
املهمة الأ�شا�س: الإ�صراف على تنفيذ الربامج والأن�صطة التي تعزز التعاون والتكامل بني املدر�صة والأ�صرة واملجتمع بهدف امل�صاهمة يف تعلم الطالب 

ورفع م�صتوياتهم التح�صيلية وال�صلوكية ومتابعتها. 

الواجبات: 
ح�صر وت�صنيف اخلربات واملهارات لدى اأولياء الأمور ل�صتثمارها يف الأن�صطة املدر�صية. . 1
التعرف على موؤ�ص�صات املجتمع املحلي املحيط باملدر�صة وت�صنيفها. . 2
توزيع ميثاق ال�صراكة على من�صوبي املدر�صة والطالب والأ�صر واملجتمع املحلي وامل�صادقة عليه. . 3
ادخال بيانات اأولياء الأمور يف قاعدة البيانات اخلا�صة باملبادرة. . 4
الإ�صراف على تنفيذ الأن�صطة التي تدعم التوا�صل مع اأولياء الأمور يف تعلم الأبناء ومتابعتها. . 5
الإ�صراف على الأن�صطة التي تعزز التطوع وامل�صوؤولية الجتماعية. . 6
تقدمي املقرتحات لتح�صني ممار�صات م�صاركة الأ�صر واملجتمتع املحلي مع املدر�صة. . 7
اإعداد تقارير دورية عن برامج واأن�صطة ال�صراكة املجتمعية التي مت تنفيذها . 8

�شمات رائد ال�شراكة:
من املهم اأن ميتلك رائد ال�صراكة �صمات معينة توؤهله وت�صهل له مهمته يف اإجناح ال�صراكة مع اأولياء الأمور، وقد ل جتتمع كل تلك ال�صفات يف 
معلم واحد ولكن قد تكتمل ال�صفات من خالل تطوير رائد ال�صراكة لنف�صه اأثناء عمله وتكتمل اأي�صًا بوجود اأع�صاء يف »جلنة ال�صراكة ٢« -التي ن�ض 

عليها »الدليل التنظيمي لل�صراكة«- ميتلكون �صفات متنوعة، وبتعاون الأع�صاء يكتمل عقد ال�صمات املطلوبة للقائمني على ال�صراكة. 

٢(  وت�سمى جلنة ال�سراكة بني املدر�سة واالأ�سرة واملجتمع، ويرتاأ�سها قائد املدر�سة ويكون يف ع�سويتها: الوكيل واملر�سد ورائد الن�ساط ورائد ال�سراكة وممثلني عن اأولياء االأمور واأفراد املجتمع 
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اأبرز ال�شمات املطلوبة لرائد ال�شراكة: 

قادر على اإجراء بحوث ا�صتطالعية واإجرائية، وبناء ا�صتبانات و�صالمل تقدير. . 1
 لديه القدرة على الإقناع والتاأثري يف الآخرين. . 2
ذو �صمعة جيدة يف املدر�صة واملجتمع املحلي. . 3
قادر على بناء عالقات فاعلة. . 4
ميتلك مهارات فن التوا�صل مع الآخرين. . 5
لديه قناعة را�صخة باأهمية ال�صراكة واأثرها يف حت�صن تعلم الطالب. . 6
يجيد فن اخلطابة والإلقاء. . 7
منظم ولديه قدرة عالية على ا�صتخدام احلا�صب الآيل. . 8
ميتلك مهارات اإدارة الجتماعات. . 9

ميتلك مهارات التفاو�ض. . 10
قادر على التخطيط وبناء جداول العمل واملهام. . 11
ميتلك �صخ�صية )كاريزما( جاذبة. . 12
ملم بقيم وعادات املجتمع. . 13
قادر على التعامل مع و�صائل الت�صال احلديثة. . 14
ميتلك ثقافة وا�صعة باملتغريات والعوامل املوؤثرة على التعليم والرتبية. . 15
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رقم النشاط )1-1 -٢(        عنوان النشاط: سمات رائد الشراكة 

مدة الن�ساط: 3٥ دقيقة.
هدف الن�ساط: تربير وجود ال�سمات لرائد ال�سراكة.   

�سوؤال الن�ساط: بعد قراءتك ل�سمات رائد ال�سراكة قم مع اأفراد جمموعتك بتربير وجود تلك ال�سمات يف رائد ال�سراكة اأو اأهمية وجودها يف رائد ال�سراكة.   

تربير وجودها اأو اأهميتهاال�ضمة

قادر على اجراء بحوث ا�صتطالعية واإجرائية، وبناء ا�صتبانات و�صالمل تقدير. 
 لديه القدرة على القناع والتاأثري يف الآخرين. 

ذو �صمعة جيدة يف املدر�صة واملجتمع املحلي. 
قادر على بناء عالقات فاعلة. 

ميتلك مهارات فن التوا�صل مع الآخرين. 
لديه قناعة را�صخة باأهمية ال�صراكة واأثرها يف حت�صن تعلم الطالب. 

يجيد فن اخلطابة والإلقاء. 
منظم ولديه قدرة عالية على ا�صتخدام احلا�صب الآيل. 

ميتلك مهارات اإدارة الجتماعات. 
ميتلك مهارات التفاو�ض. 

قادر على التخطيط وبناء جداول العمل واملهام. 
ميتلك �صخ�صية )كاريزما( جاذبة. 

ملم بقيم وعادات املجتمع. 
قادر على التعامل مع و�صائل الت�صال احلديثة. 
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النشرة العلمية )٢-1-٢(            

جتارب عاملية وحملية مميزة يف جمال اآليات التوا�صل مع اأولياء الأمور. )اب�صتني واآخرون، ٢٠١٥( 

ملف فريق ال�شراكــــــة: . 1

لحـــظ القائمون علـــى مدر�صة »ريفرفيو« �صلوكًا غري من�صبط لدى الطالب نا�صئا من عدم تقدير الطـــالب لذواتهم اأو الثقة يف اأنف�صهم، وانطلق 
فريق ال�صراكة يف املدر�صة من افرتا�ض علمي يرى اأن م�صاركة الوالدين يف تعديل �صلوك الأبناء يوؤثر بفعالية يف تعديله وتوجيهه ب�صورة اإيجابية.

 لـــذا اأعـــد فريق ال�صراكة يف املدر�صة ملفًا يت�صمـــن برو�صورات ومطويات علمية حول دعم تعلم الطالب يف البيـــت وحت�صني �صلوكهم، ومت ار�صاله 
لأوليـــاء الأمـــور ب�صـــورة دورية ون�صره على موقع املدر�صة، ويت�صمن امللـــف اأي�صًا بع�ض ن�صائح علماء ال�صحة النف�صيـــة وخرباء تعديل ال�صلوك وبع�ض 
الأ�صئلـــة التفاعليـــة لأولياء الأمور حول اأفكارهم ومقرتحاتهم وتغذيتهم الراجعة بخ�صو�ض امللف وجتاربهم اخلا�صة مع اأبنائهم. وكان لتلك التجربة 

الأثر الكبري يف تفاعل اأولياء الأمور، ويف م�صاركتهم يف تعديل �صلوك اأبنائهم. 

مغامرة العـــــــلوم: . 2

قامـــت مدر�صـــة »نيو تاون رود« الإبتدائيـــة بفرجينيا باإعداد برنامج علمـــي ا�صتك�صايف يهدف اإلى حت�صني مهارات الطـــالب واجتاهاتهم العلمية، 
وم�صاعـــدة اأوليـــاء الأمور لفهم ودعم تعلم الطالب يف العلوم، ويت�صمن الربنامج اإعداد معلمي العلوم مب�صاعدة الطالب جتارب حتوي اإجابات علمية 

على اأ�صئلة عامة مثل: اأي الأطعمة اأ�صرع ف�صادًا؟، وهل منا النبات الذي �ٌصقي مب�صروب غازي اأم النبات الذي �ٌصقي باملاء؟ 

ثـــم اأعـــدت املدر�صة معر�صًا حيًا لتلك التجارب يف ال�صالـــة الريا�صية باملدر�صة ودعت له اأولياء الأمور والطـــالب، وكانت ال�صتجابة كبرية حيث 
ح�صـــر )٢٠٠( طالبـــًا واأكرث من )١٥٠( من اأولياء الأمورميثلون اأكرث من ن�صف عدد الطالب يف املدر�صة. ومت توزيع كتيبات عن التجارب لأولياء الأمور 

والطالب الذين عربوا جميعًا عن �صعادتهم البالغة بهذا املعر�ض العلمي الربيعي الذي اأ�صبح عادة �صنوية للمدر�صة. 
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م�شاركة اأولياء الأمور يف فريق حت�شني التقومي املدر�شي: . 3
انخ���رط ثالث���ة من اأولياء االأمور بدعوة من مدر�سة »وا�سنطن جونيور« الثانوية بالينوي اإلى جلنة » حت�سني االختبارات والتقوميات ال�سفية«، ومت 
اإمداد اأولياء الأمور باملعلومات والكتب الالزمة عن التقومي التعليمي وعن بناء الختبارات، و�صارك اجلميع يف حتليل الختبارات التح�صيلية للطالب 
واكت�صاف ال�صرتاتيجيات التي ٌبنيت عليها، وال�صعي لتطويرها بهدف حت�صني تعلم الطالب وتزويد املدر�صة بتغذية راجعة م�صتمرة يف جمال التقومي. 
وقد اأثار ذلك حما�صة اأحد اأولياء الأموربقوله: كم كان مثريًا للحما�صة والهتمام اأن نكون طرفًا يف هذه اللجنة، لقد اأتيحت لنا فر�صة كي نرى كيف 

يقارب املعلمون ق�صايا مثل التقومي والتعلم، لقد عوملنا ك�صركاء اأنداد. 

جتارب حملية )اململكة العربية ال�شعودية( يف جمال �شراكة املدر�شة مع الأ�شرة: . 4

- برنامج ويل الأمر البديل:   

وهـــو برنامـــج يقوم على اإ�صـــراف معلم على جمموعة طـــالب، ومناق�صتهم يف تقدمهـــم التعليمي والتح�صيلـــي، والتوا�صل مع اأوليـــاء الأمور حلل 
امل�صكالت املعيقة لتعلم الطالب، ويركز الربنامج على الطالب الأيتام والطالب من الأ�صر املفككة اأو املنخف�صة الدخل اأو الطالب املعنفني. 

- برنامج اخلطة ال�شيفية:   

  اأعدت بع�ض مدار�ض حتفيظ القراآن خطة لتفعيل الربامج الأ�صرية يف ال�صيف مبا ي�صهم يف حتقيق اأهداف اجتماعية وتعليمية )�صيما يف جمال حفظ 
القراآن الكرمي( وثقافية وريا�صية يف فرتة الإجازة ال�صيفية، حيث يتم اإر�صال مناذج تخطيط الربامج ال�صيفية  التي ت�صاعد الأ�صرة على ملء الفراغ يف 
الإجـــازة ال�صيفيـــة بطريقة منظمة ومفيدة، وتقوم الأ�صرة بتعبئة الربنامـــج يف النماذج املر�صلة حيث يتم مناق�صته مع املدر�صة، وبعد انتهاء الإجازة تقوم 

املدر�صة بالتوا�صل مع الأ�صر ملعرفة نتائج الربنامج ال�صيفي ومدى ا�صتفادة الأبناء منه، وقد كان التفاعل جيدًا وملحوظًا بني املدر�صة والأ�صر.

- برامج اأخرى: 

ومن الربامج الأخرى التي يتم فيها م�صاركة الأ�صر مع املدار�ض: برنامج املدار�ض املعززة لل�صحة، وبرنامج املدار�ض املعززة لل�صلوك، وبرنامج “ 
رفق “ للحد من العنف املدر�صي. وغريها، ويف جميع هذه الربامج يتم م�صاركة اأولياء الأمور يف حتقيق اأهداف تلك الربامج. 
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رقم النشاط )٢-1 -٢(        عنوان النشاط: تجارب محلية يف مجال الشراكة بين املدرسة وأولياء األمور.  

مدة الن�ساط: 3٥ دقيقة.
هدف الن�ساط: االطالع على جتارب متنوعة يف جمال ال�سراكة.   

�سوؤال الن�ساط: اقرتح جتارب حملية يف ال�سراكة مع اأولياء االأمور من واقع خربتك، وحدد مع اأفراد جمموعتك اأف�سلها..   
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الجلسة الثانية:    التخطيط لبناء شراكة فاعلة بين املدرسة وأولياء األمور

هدف الـجل�ضـــة:  معرفة خطوات بناء خطة عمل �شراكة بني املدر�شة والأ�شرة. 
  زمن الـجل�شــة

٩٠ د
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النشرة التعريفية )1-٢ -٢(

خطوات بناء خطة ال�شراكة بني املدر�شة والأ�شرة واملجتمع 

لإجناح بناء �صراكة فاعلة يف املدر�صة مع الأ�صرة واملجتمع، ينبغي مراعاة اخلطوات الع�صر التالية: )اب�صتني واآخرون، 201٥م(.

ت�صكيل جلنة ال�صراكة يف املدر�صة.. 1
احل�صول على متويل مايل. . 2
تدريب اأع�ساء جلنة ال�سراكة على اأمناط االنخراط ال�ستة. . 3
حتليل واقع املدر�صة يف جمال ال�صراكة.    . 4
بن���اء خط���ة �سنوي���ة الأن�سطة ت�ساركية ت�سته���دف تعزيز اأمناط االإنخراط ال�ست���ة )االأ�سرة، التوا�س���ل، التطوع، التعلم يف البي���ت، �سنع القرارات، . 5

الت�صارك مع املجتمع املحلي(.
حتديد اأ�صماء الآباء واأع�صاء املجتمع املحلي للم�صاعدة يف اإدارة اأن�صطة اخلطة.. 6
تنفيذ اخلطة. . 7
تقومي اخلطة وحت�صني جودتها، وقيا�ض اأثرها يف حتقيق هدف ال�صراكة الأ�صا�صي وهو حت�صن تعلم الطالب. 8
الحتفال ال�صنوي لإعالن نتائج خطة ال�صراكة وتكرمي امل�صاركني فيها، ومناق�صة خطط الأعوام القادمة. . 9

موا�صلة العمل يف تقدمي اأن�صطة ل�صراكات ناجحة.  . 10

اأوًل: ت�شكيل جلنة ال�شراكة: 

ن�ض الدليل التنظيمي لل�صراكة على وجود جلنة داخل املدر�صة ت�صمى جلنة ال�صراكة، وت�صم اللجنة قائد املدر�صة ووكيلها واملر�صد الطالبي ورائد 
الن�ساط ورائد ال�سراكة وممثلني عن اأولياء االأمور واملجتمع.
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  موا�شفات جلنة ال�شراكة الناجحة: 

التوا�صل الفعال بني اأع�صاء االلجنة. . 1
القدرة على التخطيط اجليد وفقـًا لأهداف املدر�صة. . 2
القدرة على بناء اجتماعات مفيدة، يلتزم اجلميع مبخرجاتها. . 3
القدرة على �صياغة قرارات، وقيادة تنفيذها يف املدر�صة. . 4
اللتزام بتح�صني خطط واأن�صطة ال�صراكة ب�صورة دائمة. . 5

ثانيًا: ت�شخي�س واقع ال�شراكة يف املدر�شة: 

مـــن مهـــام رائد ال�صراكة يف املدر�صة تقدمي مقرتحات حول الأن�صطة واملبادرات التي تعـــزز ال�صراكة بني املدر�صة والأ�صرة واملجتمع، وهذا يتطلب 
معرفة دقيقة واإدراك اأعمق بالت�صخي�ض ال�صليم لواقع ال�صراكة يف املدر�صة. 

وميكن ال�صتعانة مبداخل علمية كثرية لت�صخي�ض واقع ال�صراكة منها على �صبيل املثال: منوذج )SOWT(، اأو تطبيق ا�صتبانة خا�صة بواقع ال�صراكة 
على غرار ما هو موجود يف ن�ساط )1-2-1(، وبعد تعبئة ال�صتبانة من قبل رائد ال�صراكة اأو املعلمني يف املدر�صة يتم حتليلها والرتكيز على ثالثة اأمور:

 

خطة التح�ضنينقاط حتتاج اإلى حت�شنينقاط القوة

ويت���م بع���د ذل���ك تعزيز نقاط القوة واملحافظة عليه���ا، وبناء خطة عمل لتح�سني نق���اط ال�سعف �سواء املتعلقة بعالقة املدر�س���ة باالأ�سرة اأو عالقة 
املدر�صة باملجتمع. 
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ثالثًا : بناء خطة �شنوية لل�شراكة: 

بعد ت�سخي�س واقع ال�سراكة يف املدر�سة وو�سوح الروؤية للجنة ال�سراكة باملدر�سة حول النقاط التي حتتاج اإلى خطة حت�سني يتم بناء اخلطة وفقًا 
لنموذج من مناذج ال�صراكة التي مت تو�صيحها يف اليوم التدريبي الأول. 

فعلى �صبيل املثال اإذا مت التفاق على تطبيق منوذج “ اب�صتني” يتم بناء اخلطة بطريقة ت�ستهدف االأمناط ال�ستة لالنخراط )االأ�سرة، التوا�سل، 
التطوع، التعلم يف البيت، �صنع القرارات، الت�صارك مع املجتمع املحلي(.

متطلبات بناء اخلطة ال�شنوية لل�شراكة يف املدر�شة: 

قبل البدء باإعداد اخلطة ال�صنوية لل�صراكة من املهم توفر متطلبات اأ�صا�صية لنجاح خطة ال�صراكة، ومنها: 

قناعة قيادات املدر�صة والعاملني فيها باأهمية ال�صراكة يف تعزيز اأهدافهم التعليمية وحت�صني تعلم طالبهم. . 1
وجود جلنة �صراكة فاعلة.   . 2
وجود متويل كاف لأن�صطة ال�صراكة. . 3
اإتاحة وقت التخطيط يف املدر�صة لأع�صاء اللجنة؛ للم�صاركة يف اقرتاح اأن�صطة ال�صراكة وتنفيذها وتقوميها. . 4
توافر املعلومات وامل�صوح الالزمة عن الأ�صر وموؤ�ص�صات واأفراد املجتمع. . 5
حتديد النموذح الأن�صب للتخطيط للمدر�صة وفق اإمكاناتها وقدرات اأفرادها وظروف جمتمعها.  . 6

منوذج اخلطة ال�شنوية )مقرتح(: 

يت���م اإدراج نتائ���ج ت�سخي����س واقع ال�سراكة �سمن النقاط التي حتتاج اإل���ى حت�سني، ويتم بناء اأهداف لكل جزء اأو مهم���ة من مهام النقطة تو�سح 
م�صـــرية العمـــل، ويكلـــف فريق عمل اإما من اأع�صاء جلنة ال�صراكة اأو من املعلمني اأو من اأولياء الأمور اأو من اأفراد املجتمع اأو منهم جميعًا وفقًا لطبيعة 

الهدف التح�صيني. 
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رقم النشاط )1-٢ -٢(                   عنوان النشاط: إعداد خطة سنوية للشراكة يف املدرسة.  

مدة الن�ساط: )60( دقيقة.
هدف الن�ساط: اإعداد خطة �سنوية خمت�سرة لل�سراكة يف املدر�سة. 

املطلوب يف الن�ساط: قم باإعداد خطة �سنوية لل�سراكة متبعًا اخلطوات التالية: 
حلل نتائج ا�ستبانة ت�سخي�س واقع ال�سراكة يف مدر�ستك الواردة يف ن�ساط )1-2-1(، وحدد النقاط التي حتتاج اإلى حت�سني يف ال�سراكة. . 1
اخرت نقطتني من نقاط التح�سني وا�ستعن بالنموذج املرفق الإعداد خطة التح�سني.  . 2
اعر�ض خطتك التح�صينية من خالل اأوراق )Flip Chart( اأمام زمالئك. . 3

اأوًل : النقاط التي حتتاج اإلى حت�شني )وفق حتليل نتالئج ال�شتبانة يف ن�شاط )1-2-1(: 

النقطة التي حتتاج اإلى حت�شني: )اخرت من قائمة النقاط التي حتتاج اإلى 
حت�صني وفق نتائج ت�صخي�ض واقع ال�صراكة نقطة واحدة.(

املقرراملرحلة

                                                                                                            التنفيذ 

اأهداف التح�ضني

)ويق�صد بها جتزئة النقطة التي حتتاج 
اإلى حت�صني اإلى اأهداف وا�صحة(  

الأن�شطة

)ويق�صد بها املبادرات اأو الربامج اأو 
امل�صاريع لتنفيذ الهدف( 

فريق العمل 
اخلا�س بالهدف

التكلفةتاريخ التنفيذ
الإ�شراف 

العام

     الهدف )1(:
الهدف )2(: 
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ثانيا: اخرت نقطتني من نقاط التح�شني واأعد خطة حت�شينية لهما من خالل النموذج التايل: 

النقطةالأولى التي حتتاج اإلى حت�شني: 
املقرراملرحلة

التنفيذ 

اأهداف التح�ضني
الأن�شطة

فريق العمل 
اخلا�س 
بالهدف 

التكلفةتاريخ التنفيذ
الإ�شراف 

العام

الهدف )1(:
 

    

الهدف )2(: 
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النقطة الثانية التي حتتاج اإلى حت�شني: 
املقرراملرحلة

                                                                                                            التنفيذ 

الأن�شطةاأهداف التح�ضني
فريق العمل 

اخلا�س بالهدف 
التكلفةتاريخ التنفيذ

الإ�شراف 
العام

     الهدف )1(:

الهدف )٢( 



الجلسة الثالثة:   تقويم الشراكة من خالل مؤشرات تحققها.

هدف الـجل�شـــة:  التعرف على اآليات تقومي ال�شراكة.   
  زمن الـجل�شــة

٩٠ د
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النشرة التعريفية )1-٢-٢(
اآليات تقومي ال�صراكة. 

اكتمال دائرة الجودة: 

ي�صعـــى اأي نظام تعليمي جلودة �صيا�صاته وخططه وممار�صاته، من خـــالل التقومي امل�صتمر جلميع الآليات والأن�صطة التعليمية والرتبوية، وتفر�ض 
اجلودة مفهوم اكتمال دوائرها؛ ويعني ذلك اأن اأي ن�ساط ينبغي وبعد تقوميه وظهور ال�سلبيات وااليجابيات اأن يتم تعديل ال�سلبيات وتعزيز االيجابيات 
قب���ل تطبيق���ه مرة اأخرى، وبذل���ك تكتمل دائرة اجلودة التي ت�سمل: التخطي���ط والتنفيذ والتقومي وتطبيق نتائج التقومي عن���د التخطيط للن�ساط مرة 

اأخرى. وتهدف اكتمال دائرة اجلودة اإلى حت�صني جودة الأن�صطة وعدم تكرار ال�صلبيات وتعزيز الإيجابيات وحتقيق هدف ال�صراكة. 

اعتبارات هامة لتقومي ال�شراكة: 

توجيه التقومي لتحقيق هدف ال�صراكة وهو حت�صني تعلم الطالب و�صلوكهم. . 1

تعزي���ز التق���ومي من خالل وجود ر�سد دوري تقومي���ي �سمن مكونات كل ن�ساط لتقومي���ه وتوثيق نتائجه �سواء ال�سلبي���ة اأو االإيجابية، ووجود ر�سد . 2
تقوميي ختامي �صامل لكل اأن�صطة ال�صراكة �صواء التنظيمية اأو الربامج وامل�صاريع اأو حتى املناخ العام لل�صراكة. 

مكونـــات التقـــومي: مـــن املهم اأن ي�صمل التقـــومي مكونات عدة مثل: الأطر التنظيمية �صـــواء يف داخل املدر�صة اأو خارجها )مثـــل وحدة ال�صراكة يف . 3
املنطقـــة التعليميـــة(، وي�صمل تقومي اجلهات التنظيمية خـــارج املدر�صة، وتقومي التوا�صل مع اللجنة داخل املدر�صـــة وا�صتجابة اجلهات التنظيمية 
وتفاعلها، وتقومي بع�ض القرارات التي من �صاأنها التاأثري على ال�صراكة داخل املدر�صة. ومن مكونات التقومي اأي�صًا تقومي اللجان التنظيمية داخل 
املدر�س���ة وف���رق العمل اخلا�سة باأي ن�ساط من اأن�سطة ال�سراكة، وتقومي م�ساركة املجتمع املحل���ي، وم�ساركة وتفاعل اأولياء االأمور، وي�سمل التقومي 

مكون املناخ العام �صواء يف املجتمع املحلي اأو داخل املدر�صة ومدى مالءمته لإجناح ال�صراكة وا�صتمراريتها. 

ا�صتدامة التقومي: تهدف ال�صراكة يف بع�ض اأهدافها التف�صيلية اإلى حتقيق تنمية م�صتدامة يف اجلوانب التعليمية والرتبوية يف املدر�صة واملجتمع، . 4
لذا ينبغي اأن يت�صف التقومي بال�صتمرارية وال�صتدامة. 
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ال�صفافيـــة: مـــن املهم م�صاركة املجتمع واأولياء الأمور يف عمليـــة التقومي وعدم القت�صار فقط على اطالعهم علـــى النتائج، وذلك لأن من اأب�صط . 5
مبادئ ال�صراكة هي الت�صارك املعريف بني اأطراف ال�صراكة. 

التب�صيط وعدم تعقيد عملية التقومي ل�صهولة ت�صاركها والتعاون يف تنفيذها. . 6

مدخالت تقويم الشراكة: 

ينبغي على رائد ال�صراكة اإتاحة كل الو�صائل لطرح الآراء والنتقادات والأفكار التطويرية حول خطط وممار�صات ال�صراكة، وذلك لزيادة املدخالت 
لعملية التقومي وبالتايل زيادة درجة م�صداقيتها. ومن املدخالت الهامة يف عملية تقومي ال�صراكة: 

امل�صتهدفـــون: �صـــواء الطـــالب اأو اأوليـــاء الأمور اأو املجتمـــع املحلي اأو املعلمـــون وغريهم. وعلى رائـــد ال�صراكة اإتاحة فر�ض متنوعـــة ومالئمة لكل . 1
م�صتهدف لإبداء راأيه واأفكاره حول اأن�صطة ال�صراكة. 

نتائج تقومي الأن�صطة اأو نتائج التقومي ال�صامل لل�صراكة. . 2
نتائج ت�صخي�ض واقع ال�صراكة يف املدر�صة اأو حتى يف املنطقة التعليمية. . 3
ور�ض العمل وامللتقيات واللقاءات الفردية التقوميية. . 4
املعايري العاملية واملحلية لل�صراكة. . 5
التوجهات الوطنية مثل: روؤية )٢٠٣٠( وغريها. . 6
نتائج حتليل الأداء التعلمي وال�صلوكي للطالب.  . 7
التقارير ال�صادرة من موؤ�ص�صات املجتمع املحلي �صواء الجتماعية اأو الأمنية اأو القت�صادية اأو موؤ�ص�صات التعليم العايل. . 8
التوجيهات املبا�صرة من وحدات ال�صراكة باإدارات املناطق التعليمية. . 9
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نماذج تقويم الشراكة: 

تفر�س اأهمية عملية تقومي ال�سراكة وجود مناذج متعددة للتقومي �سواء على م�ستوى كل ن�ساط اأو على م�ستوى ال�سراكة يف املدر�سة. 

اأوًل: منوذج ال�شراكة لكل ن�شاط: لتقومي كل ن�ساط من اأن�سطة ال�سراكة بطريقة مب�سطة ميكن اإ�سافة جزء يف مناذج اخلطط الت�سغيلية لكل ن�ساط 
وذلك على النحو التايل: 

)منوذج لتخطيط اأن�صطة ال�صراكة وتقوميها( 

النقطة التي حتتاج اإلى حت�صني:
املقرراملرحلة

التنفيذ

فريق العمل اخلا�ض الأن�صطةاأهداف التح�صني
الإ�صراف العامالتكلفةتاريخ التنفيذبالهدف

الهدف )١(:
التقومي 

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

مكونات التقومي ال�صامل ت�صمل: 

اأمناط االنخراط ال�ستة: ولتقوميها ميكن اأن تقوم االأمناط من خالل النموذج يف ن�ساط )1-2-1(. . 1
املناخ العام داخل املدر�صة: وموؤ�صرات تقوميه هي: . 2

املوؤ�شر
درجة التحقق 

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

ي�صعر املعلمون بارتياح جتاه اأن�صطة ال�صراكة يف املدر�صة. 

ي�صعر الطالب بارتياح جتاه اأن�صطة ال�صراكة. 

يتفاعل الإداريون مع اأن�صطة ال�صراكة. 

املناخ العام يف املدر�صة م�صجع لتطبيق اأن�صطة ال�صراكة. 

ي�صعر اأولياء الأمور واأفراد املجتمع املحلي برتحيب وارتياح عند زيارة املدر�صة. 

يتعاون اجلميع لإجناح اأن�صطة ال�صراكة. 
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التمويل املايل لأن�شطة ال�شراكة: وموؤ�شرات تقوميه هي:. 1

املوؤ�شر
درجة التحقق 

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

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

توجد خطة مالية لأن�صطة ال�صراكة.  
ت�صعى املدر�صة لتوفري موارد متجددة لتمويل اأن�صطة ال�صراكة  

التنظيم الإداري لعمليات ال�شراكة: وموؤ�شرات تقوميه هي:. 2

املوؤ�شر
درجة التحقق 

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

جميع العاملني يف املدر�صة على اإطالع على الأدلة واللوائح املنظمة لل�صراكة. 
يتم تطبيق الإجراءات الإدارية املت�صمنة يف الأدلة واللوائح املنظمة لل�صراكة. 

تعد الأدلة واللوائح مرجعية نظامية جلميع اأن�صطة ال�صراكة 
التنظيم الإداري لأن�صطة ال�صراكة يت�صم باملرونة وال�صال�صة يف التطبيق والوو�صوح 

يقبل التنظيم الإداري التغيري والتطوير.
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تقدم تعلم الطالب وحت�شن �شلوكهم: وموؤ�شرات تقوميه هي:. 3

املوؤ�شر
درجة التحقق 

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

تعلم  يف  تقدم  اإحــداث  على  قدرتها  مبدى  ال�صراكة  اأن�صطة  واختيار  التخطيط  يرتبط 
الطالب اأو حت�صني �صلوكهم.  

هناك فارق مالحظ يف م�صتوى تقدم تعلم الطالب قبل وبعد تطبيق اأن�صطة ال�صراكة.  

يتم ر�صد تقدم تعلم الطالب اأو التح�صن يف �صلوكهم ب�صورة دورية وعلمية.  

يتم اإبالغ اأطراف ال�صراكة �صيما اأولياء الأمور بالتقدم يف تعلم اأبنائهم واملرتبط بتح�صن 
اأن�صطة ال�صراكة.   

يتم ر�سد - وب�سورة دورية وعلمية - مدى االرتباط بني انخراط اأولياء االأمور يف اأن�سطة 
ال�صراكة وبني حت�صن تعلم اأبنائهم.    

تعلم  حت�صن  هو  منها  الأ�صا�ض  الهدف  اأن  ال�صراكة  اأن�صطة  يف  امل�صاركني  جلميع  يت�صح 
الطالب وتعديل �صلوكهم.  
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جودة عمليات ال�شراكة: وموؤ�شرات تقوميها هي:. 4

املوؤ�شر
درجة التحقق 

�ضعيفة متو�شطة كبرية 

تت�سمن خطة كل ن�ساط من اأن�سطة ال�سراكة اإجراءات �سمان جودته. 

تكتمل دوائر اجلودة بعد اكتمال تطبيق الن�ساط، ويتم اال�ستفادة من نتائج التقومي عند 
اإعادة الن�ساط مرة اأخرى. 

يتم مراقبة اإجراءات اجلودة اأثناء تنفيذ الأن�صطة. 
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رقم النشاط )1-٣ -٢(        عنوان النشاط: مؤشرات تقويم الشراكة.  

مدة الن�ساط: 3٥ دقيقة.
هدف الن�ساط: اقرتاح موؤ�سرات جديدة لتقومي ال�سراكة.    

�سوؤال الن�ساط: مع اأفراد جمموعتك وبعد قراءة النموذج ال�سامل لتقومي عمليات ال�سراكة قم باقرتاح موؤ�سرات جديدة، ودونها يف كل جدول من 
جداول مكونات التقومي ال�صامل.  
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