
إعداد خطة إلرشاك أولياء األمور
وتخطيطها وتنفيذها واستدامتها1

تتأثـر نتائـج األطفـال مـن كافـة األعمار بشـكل إيجابي عند زيـادة اهتمام ومشـاركة أوليـاء أمورهم بدعـم تعّلمهـم. ونظرا ألنه 
قـد يكـون مـن الصعـب عىل المـدارس في بعـض األحيان  أن تسـاهم برفع مشـاركة أولياء األمـور بفاعلية، فإنه ال بـد عليها أن 
تعـي أهميـة هـذا األمـر وبالتـايل تخطط بـكل حذر لرفع مشـاركة أوليـاء األمـور، باإلضافة العتمـاد نهج واضح يحقـق األهداف 

المرجـوة، مـع المحافظـة عـىل مراقبة ومراجعة أنشـطتها بشـكل مسـتمر.
كافـة  فـي  األكاديميـة  النتائـج  بتحّسـن  المـزيل  التعّلـم  بيئـة  وجـودة  األطفـال  تعّلـم  فـي  األمـور  أوليـاء  إرشاك  يرتبـط  وإذ 

ثالثـة، وهـي: بهـا  ينصـب االهتمـام  أن  ينبغـي  الـي  المجـاالت  أّن   األدلـة تشـر إىل  األعمـار3,2، فـإن 

دعم أولياء األمور ليتمكنوا من وضع توقعات أكاديمية عالية ألطفالهم. 	
تطوير التواصل مع أولياء األمور بشأن األنشطة المدرسية، والعمل المدريس والحفاظ عليه. 	
التشجيع عىل تنمية عادة القراءة.4  	

وعـىل الرغـم مـن هـذه المـؤرشات الواعـدة، فمـا تـزال األدلـة الحاليـة ضعيفـة حـول قـدرة المـدارس عـىل التأثـر فيمـا  يفعله 
أوليـاء األمـور بطريقـة ُتعـّزز تعّلـم األطفـال.5 وتشـر األدلـة المتاحـة أيًضـا إىل أّن تنفيـذ مبـادرات إرشاك أوليـاء األمـور بفاعليـة 
يمكـن أن يمثّـل تحدًيـا، ويرجـع ذلـك جزئًيـا إىل عـدم تفرغهـم .مـا يضطـر المـدارس إىل تخطيـط ودعـم ومراقبـة عملهـا مـع 

أوليـاء األمـور بعنايـة خاصة. 

يرّكـز بشـكٍل خـاٍص عـىل المهـارات القرائيـة، فـإّن معظـم األمثلـة المقّدمـة فيـه ترّكـز عـىل القـراءة  وبمـا أّن هـذا الدليـل 
والكتابـة والمحادثـة واالسـتماع. عـىل  أّن العمليـة الـي وضعناهـا هنـا يمكـن أن ُتسـتخدم للتخطيـط لمخرجـات التعّلـم األخرى 

الرياضيـات. مثـل 

االستعداد:11

بـن  الحاليـة  الـراكات  تقييـم  أواًل  عليـك  يتعـّن  األمـور،  أوليـاء  إلرشاك  خطـة  لوضـع  اسـتعداًدا 
مدرسـتك وأوليـاء األمـور، وتحديـد األهـداف الـي تريـد تحقيقهـا، واالسـتماع إىل أوليـاء األمـور، ومن 

ثـّم مراجعـة الممارسـات واألنشـطة الحاليـة فـي ضـوء مـا تكتشـفه.

التقييم:

ابـدأ بتقييـم قـوة الـراكات الحاليـة بـن مدرسـتك وأوليـاء األمـور6. قـد ترغـب فـي جمـع 
مجموعـات مـن الموظفـن وطـرح بعـض األسـئلة، مثـل:

القرائيـة لـدى  	 الـذي نفعلـه حالًيـا إلرشاك أوليـاء األمـور فـي تنميـة المهـارات  مـاذا 
أطفالهـم؟

1 -  هـذا الدليـل مدعـوم بقائمـة مرجعيـة يمكنـك الرجـوع إليهـا قبـل وأثنـاء وبعـد العمـل عـىل خطـة إرشاك أوليـاء األمـور. يمكنـك العثـور عـىل هـذه القائمـة المرجعية في قسـم 
األدوات والمـوارد مـن "دليـل المـدارس إلرشاك أوليـاء األمـور فـي دعـم تعّلـم القرائية".
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6 - سـتِجد فـي قسـم األدوات والمـوارد بالدليـل نـرًة تحتـوي عـىل نقـاط حواريـة تسـاعدك عـىل إجـراء تقييـم نقـدي لخطـة المدرسـة وممارسـاتها إلرشاك أوليـاء األمـور يمكـن 
اسـتخدامها مـع الـكادر المـدريس، وسـتجد أيًضا نموذًجا آخًرا عىل شـكل اسـتبيان لمسـاعدتك فـي تقييم الراكة بن مدرسـتك وأولياء األمور، ونرًة لمسـاعدتك عـىل فهم العقبات 

الـي تحـول دون إقامـة رشاكـة فاعلة بـن المدرسـة وأوليـاء األمور.
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ما هي العقبات الي تحول دون الراكة الفاعلة مع أولياء األمور؟ 	
العقبـات  	 بعـض  نضـع  أنّنـا  أم  األمـور؟  ألوليـاء  ومشـّجعة  مرّحبـة  بيئـة  نوفـر  هـل 

أمامهـم  أو أمـام مجموعـة معينـة منهـم- كالعاملـن أو الذيـن مـّروا بتجـارب سـلبية 
مـع المدرسـة- دون قصـد؟ 

ما هي الفرص الرئيسية لبناء رشاكات أكرث وأقوى بن أولياء األمور والمدرسة؟ 	

التحديد:

إّن إرشاك أوليـاء األمـور الفاعـل ليـس غايـًة فـي حـّد ذاتـه، الغايـة هـي تفعيـل مشـاركة 
أوليـاء األمـور حـّى يتمكنـوا مـن دعـم تنميـة المهـارات القرائيـة (أو غرهـا مـن مخرجـات 

التعّلـم) لـدى أطفالهـم بشـكل أفضـل.

ولـذا يجـب فـي هـذه المرحلـة تحديـد أهـداف التعّلـم أو المهـارات الـي تريـد تنميتهـا لدى 
األطفـال مـن مختلـف األعمـار، ومـا يعنيـه ذلـك بالنسـبة إىل مـا تطلبـه مـن أوليـاء األمور. 
وعـىل سـبيل المثـال، تشـمل المهـارات الـي يمكـن ممارسـتها وتنميتهـا فـي المـزل مـا 

يـي:

في السنوات المبكرة: األنشطة الي تنّمي اللغة الشفوية واالنضباط الذاتي. 	
فـي المرحلـة االبتدائيـة: األنشـطة الـي تسـتهدف القـراءة (مثـل: أصـوات الحـروف  	

وقـراءة الكلمـات والتهجئـة)، والحسـاب (مثـل: تعّلـم األرقـام أو تعّلـم تسلسـل األعـداد).
فـي المرحلـة اإلعداديـة: األنشـطة الـي تدعـم القـراءة واالسـتيعاب من خـالل قراءة  	

المشـركة. الكتـب 
التعّلـم  	 تدعـم  الـي  واالسـراتيجيات  المسـتقلة  القـراءة  الثانويـة:  المرحلـة  فـي 

. لمسـتقل ا

االستماع:

اآلن وبعـد أن فهمـت مـا تريـد تحقيقـه، اسـتِمع ألوليـاء األمـور – بغض النظر عن مسـتوى 
مشـاركتهم – لمعرفـة آرائهـم واحتياجاتهـم مـن أجـل تحقيـق أهدافك.

مـن خـالل القيـام بذلـك، يمكنـك وضـع خطـة مدعومـة بفهـم واضـح ألنمـاط حيـاة األرس 
ومـا يسـّهل أو يعيـق دعمهـم لتعّلـم أطفالهـم. وبذلـك يصبـح لديـك نقطـة بدايـة واضحـة 

يمكـن االنطـالق منهـا.

 المراجعة:

راِجـع الممارسـات واألنشـطة الحاليـة لتقييم الممارسـات واألنشـطة الناجحة وغـر الناجحة، 
واحـرِص عىل إيقاف األنشـطة الـي ال تحّقق فوائـد واضحة.

مـن جهـٍة أخـرى، احـرِص عـىل تحديـد األنشـطة ذات التأثـر الملمـوس عـىل تعزيـز إرشاك 
أوليـاء األمـور، وعـىل مخرجـات تعّلـم الطـالب لضمـان اإلبقـاء عليهـا (أو توسـيعها) فـي 

التاليـة. المرحلـة  الـي سـيتم وضعهـا فـي  المدرسـة  خطـة 

كمـا يجـب التميـز بـن أنشـطة أوليـاء األمـور الـي تهـدف إىل دعـم تعّلـم األطفال بشـكل 
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مبـارش، وتلـك الـي لهـا أهـداف أخـرى مثـل زيـادة الحضـور، أو الحمايـة الوقائيـة، أو بنـاء 
فـي  األمـور  أوليـاء  مشـاركة  وُتعـّد  والمـزل.  المدرسـة  بـن  المتبادلـْن  واالحـرام  الثقـة 
المدرسـة – مثـل حضـور الفعاليـات – خطـوًة عـىل طريـق النجـاح نحـو إرشاك أوليـاء األمـور 

فـي التعّلـم، لكنهـا ليسـت كافيـة بحـّد ذاتهـا لتحسـن مخرجـات التعّلـم.

التخطيط والتنفيذ:22

مـن أجـل تنفيـذ خطـة إرشاك أولياء األمـور، يتعّن عليك استكشـاف طرق ووسـائل مختلفـة، وتخطيط 
المـدريس  الـكادر  األمـور مـن خـالل  أوليـاء  األنشـطة إىل  بنـود عمـل منطقيـة ومحـّددة، وتقديـم 

والطالب.
تشـر الدراسـات حـول العوامـل الـي تؤثـر عـىل إرشاك أوليـاء األمـور مـع المدرسـة إىل الحاجـة إىل 
نهـٍج عـىل مسـتوى المدرسـة كاملـًة (حيـث تكـون مسـؤولية إرشاك أوليـاء األمـور مسـؤولية كل 
مـن يعمـل فـي المدرسـة) ينفـذ عـىل المـدى الطويـل. ومـن المرّجـح أن تكـون الـراكات الفاعلـة 
مـع أوليـاء األمـور مدعومـًة بالعديـد مـن العنـارص عـىل مسـتوى المدرسـة، بما فـي ذلك وجـود قائد 
يعطيهـا األولويـة ويضمـن دمجهـا فـي الخطـط المدرسـية ويجـد خطـة للعمـل مـع أوليـاء األمـور 

قائمـة عـىل فهـم األنمـاط المختلفـة لحيـاة األرس.

االستكشاف:

قبـل وضـع الخطـة، استكِشـف الخيـارات والطـرق واألسـاليب البديلـة لضمـان إرشاك أوليـاء 
المدرسـة  لسـياق  والمالئمـة  المتاحـة  والمـوارد  المزانيـة  تحليـل  إىل  باالسـتناد  األمـور، 

وقدراتهـا.
سـبيل  (عـىل  جـدد  رشكاء  مـع  للعمـل  الفـرص  تحديـد  المرحلـة  هـذه  فـي  أيًضـا  يمكنـك 
أو  محليـة،  مكتبـة  أو  المحليـة،  الهيئـات  تقّدمهـا  الـي  األرسي  التعّلـم  برامـج  المثـال: 
جمعيـات خريـة تقـّدم الدعـم األرسي) يقّدمـون دعًمـا إضافًيـا بشـكل أرسع وكلفـة أقـل 

المدرسـة. عـىل 

التخطيط:

اسـراتيجية  أو  خطـة  إىل  حاجـة  ثمـة  تكـون  قـد  تحقيقـه7.  تريـد  لمـا  واضحـًة  خطـًة  َضـع 
تحسـن  خطـط  إىل  بالنسـبة  هامـي  أمـر  مـن  األمـور  أوليـاء  إرشاك  لتحويـل  مكتوبـة 
المدرسـة إىل أمـر جوهـري للتغيـر المتعّمـد فـي الثقافـة المدرسـية. ليـس مـن الـروري 
أن تكـون الخطـة شـاملة أو مفصلـة، وقـد ال تعـي "فعل المزيـد"؛ حيث قد تـؤدي إىل قيام 
المدرسـة بأنشـطة أقـل لكنّهـا أكـرث تركـًزا. ويجـب أن تتضّمـن خطتـك عنـًرا تقييمًيـا: مـا 
هـي الصـورة الحاليـة (خـط األسـاس)؟ كيـف سـتعرف مـا إذا كانـت التغيـرات تحّقـق التأثـر 

الـذي تريـده؟

والوقـت  والمـوارد  الدعـم  األمـور  أوليـاء  مـع  للعمـل  المدرسـة  خطـة  تتنـاول  أن  يجـب 
المطلوبـن مـن كافـة الموظفـن المعنيّـن، سـواًء كانـوا معلمـن أم موظفي اسـتقبال 
أم معلمـن مسـاعدين أم موظفـي دعـم. وقد تتضّمن تصـوًرا واضًحا لما هـو متوقع وغر 
متوقـع مـن الموظفـن المختلفـن فيمـا يتعّلق بـإرشاك أوليـاء األمـور والتواصـل معهم، 

وضمـان إتاحـة الوقـت الـالزم لذلك.

2.12.1

2.22.2

7 -   يحتوي قسم األدوات والموارد من "الدليل المدريس إلرشاك أولياء األمور في دعم تعّلم المهارات القرائية" عىل نموذج ومثال للخطة.

https://www.qrf.org/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%88%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.huffpost.com/entry/ways-to-prevent-the-summer-slide_n_5b51dd08e4b0b15aba8dfe06


التنفيذ:

من أجل تنفيذ الخطة، يتعّن عليك:

التأكـد مـن جاهزية واسـتعداد الموظفـن والمعلمن. ُكن واضًحا بشـأن المسـاهمة  	
المرجـوة مـن إرشاك أوليـاء األمـور فـي أولويـات تحسـن المدرسـة بشـكل عـام حـّى 

يفهـم كافـة الموظفـن الفوائـد المحتملـة لـكٍل مـن المدرسـة والطالب.
ضمـان فهـم الموظفـن  ودعمهـم لألنشـطة المختلفة الي يتعـّن عليهـم تنفيذها.  	

ويجـب أن يفهمـوا أيًضـا العقبات الي تحـول دون إرشاك أولياء األمور واالسـراتيجيات 
المناسـبة لتذليلهـا. سـيتطّلب ذلـك تدريًبـا ودعًمـا ومتابعًة عـىل األرجح.

أن  	 يمكـن  الجديـدة.  األنشـطة  متطلبـات  لتوفـر  المدرسـية  التحتيـة  البنيـة  تجهـز 
والمـواد  المـوارد  بعـض  ورشاء  المسـاحات  أو  الغـرف  بعـض  تجهـز  ذلـك  يتضّمـن 

ذلـك. إىل  ومـا  واألدوات 
دعـم الموظفـن لمعالجـة أي مشـكالت قـد تنشـأ، وتقديـم الدعـم القيـادي لهـم،  	

األمـور. أوليـاء  إرشاك  فـي  صعوبـًة  أو  تحدًيـا  يواجهـون  الذيـن  ألولئـك  التدريـب  وتوفـر 

 المراقبة والمراجعة:

المدرسـة  تقـوم  أن  للغايـة  المهـم  مـن  المحـدودة،  الحاليـة  األدلـة  قاعـدة  إىل  بالنظـر 
بمراقبـة ومراجعـة نهجهـا بانتظـام للتأكـد مـن تحقيقـه التأثـر المنشـود. وال داعـي ألن 
مـن  والتأكـد  المنّفـذة  األنشـطة  مراقبـة  يمكـن  حيـث  مضنيـة،  المراقبـة  عمليـة  تكـون 

تنفيذهـا وفـق الخطـة مـن حيـث الجـودة والجـدول الزمـي.

مـن ناحيـٍة أخـرى، يجـب أن ُتقيّـم المراجعـة كفـاءة أنشـطة معينـة وتأثرهـا عـىل مخرجات 
التعّلـم مقارنـًة بخـط األسـاس. أي – في سـياقنا هذا – هـل يحّقق األطفال تطـوراٌ أفضل 

فـي القـراءة والكتابـة بفضل هـذه الخطة؟ 

ويمكـن أن تشـمل أيًضـا – عـىل سـبيل المثـال – مراجعـة مـا إذا كانـت مجموعـات معيّنـة 
مـن أوليـاء األمـور َتِجـد االتصاالت من المدرسـة مفيـدة، ومـا إذا كانوا يحـرون اجتماعات 
أوليـاء األمـور، أو يشـعرون بـأّن لهـم صوًتـا فـي عمليـة صنع القـرار. وفـي نهايـة المطاف، 
ينبغـي أن تهـدف المراقبـة والمراجعـة إىل تقييـم مـا إذا كانـت مخرجـات التعّلـم تشـهد 

تحّسـًنا نتيجـًة ألنشـطة إرشاك أوليـاء األمـور.

التحديث:

تعديـل  مـن  سـتتمّكن  والمراجعـة،  المراقبـة  فـي  المتمثّلـة  السـابقة  للخطـوة  كنتيجـٍة 
إيقـاف  أو  يـؤدي ذلـك إىل مراجعـة نهجـك،  أوليـاء األمـور وتحديثهـا. وقـد  خطـة إرشاك 
أنشـطة معينـة إذا فشـلت فـي إرشاك أوليـاء األمـور، أو ترسـيخ وتوسـيع األنشـطة الـي 
أثبتـت نجاحهـا. ويـوىص باالحتفـاظ بسـجٍل للـدروس المسـتفادة للرجـوع إليـه مسـتقباًل عند 

تحديـث الخطـة.

االستدامة:33

بـن  الحاليـة  الـراكات  تقييـم  أواًل  عليـك  يتعـّن  األمـور،  أوليـاء  إلرشاك  خطـة  لوضـع  اسـتعداًدا 
مدرسـتك وأوليـاء األمـور، وتحديـد األهـداف الـي تريـد تحقيقهـا، واالسـتماع إىل أوليـاء األمـور، ومن 

ثـّم مراجعـة الممارسـات واألنشـطة الحاليـة فـي ضـوء مـا تكتشـفه.

3.1

3.2

3.1

3.2

مؤسسة الوقف التعليمي: إرشاك أولياء األمور في تعّلم األطفال، ص 9-11.مرجع:
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/ParentalEngagement/EEF_Parental_Engagement_Guidance_

Report.pdf
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https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/ParentalEngagement/EEF_Parental_Engagement_Guidance_Report.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/ParentalEngagement/EEF_Parental_Engagement_Guidance_Report.pdf

