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إّن هــذا الُمنتــج هــو جــزٌء مــن سلســلة دراســات مؤسســة RAND. وتمّثــل دراســات مؤسســة 

RAND نتائــج األبحــاث الُمســتخلصة الرئيســّية التــي تعالــج التحّدّيــات التــي تواجــه القطاعيــن 

العــام والخــاص. تخضــع جميــع دراســات مؤسســة RAND لمراجعــة األقــران الدقيقــة، لضمــان 

اســتيفائها للمعاييــر العاليــة لجــودة البحــث والموضوعيــة. 
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تمهيد

يواجــه تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرســمّية فــي الوطــن بعــض التحدّيــات الصعبــة علــى الرغــم 
ــة المتناميــة حــول منافعــه الواســعة  ــه يحظــى بدعــٍم عــاٍم قــويٍّ وعلــى الرغــم مــن األدّل مــن أّن
ــل إحــدى االســتراتيجيات التــي تعتمدهــا المــدارس مــن أجــل معالجــة القضايــا  النطــاق. تتمّث
المحيطــة بتعليــم الفنــون باالســتفادة مــن خبــرة منّظمــات الفنــون فــي المجتمــع المحلــّي. أقــّرت  
 Los Angeles Unified School District( منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة 
]LAUSD[( عــام 1999 برنامجــًا يمتــّد علــى عشــرة أعــوام وتســاوي كلفتــه عــدة ماييــن 
الــدوالرات مــن أجــل تطبيــق منهــٍج دراســيٍّ موضوعــيٍّ تسلســليٍّ فــي تعليــم الفنــون لجميــع 
الطــاب فــي التعليــم األساســي مــن الحضانــة إلــى الثانويــة. ويتمثّــل مكــّوٌن رئيســيٌّ مــن 
الخّطــة ببنــاء شــراكات مــع منّظمــات الفنــون فــي المجتمــع مــن أجــل تطويــر برامــج لتعزيــز 

دراســة الفنــون دعمــًا ألهــداف المنطقــة التعليميــة وبتوفيرهــا. 
لقــد حصلــت مؤسســة RAND علــى تمويــٍل مــن برنامــج المنحــة اإليضاحيــة التابــع 
 California Arts Council Demonstration Grant( للفنــون  كاليفورنيــا  لمجلــس 
Program( مــن أجــل دراســة الشــراكات بيــن منّظمــات الفنــون المحلّيــة والمــدارس االبتدائّيــة 
الــذي يمتــّد  لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة  فــي المراحــل األولــى مــن برنامــج منطقــة 
علــى عشــرة أعــوام. إن الغــرض مــن الدراســة هــو النظــر فــي مجموعــة الشــراكات القائمــة 
وتحديــد التحديــات الشــائعة التــي تعتــرض الشــراكات والعوامــل الميسِّــرة لهــا. وأجرينــا مقابــات 
معّمقــة مــع أصحــاب الشــأن الرئيســيين، بمــا فيهــم مديــري المــدارس، والمعّلميــن، ومستشــاري 
الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة ومديــري منّظمــات الفنــون. يعــرض تقريــر الدراســة هــذا نتائجنــا 
الُمســتخلصة مــن هــذه المقابــات ويقــّدم توصيــات بشــأن تحســين الشــراكات بيــن منّظمــات 

الفنــون والمــدارس. 
ويجــب أن يكــون هــذا التقريــر ذا أهمّيــة بالنســبة للمعّلميــن، وصانعــي السياســات، 
والفّنانيــن، والقــادة الثقافييــن وقــادة المجتمــع، وأولئــك المنخرطيــن فــي تطبيــق تعليــم الفنــون 
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الموضوعــي للطــّاب فــي المــدارس الرســمّية فــي الوطــن أو الداعميــن لــه. 
ُأجــري هــذا البحــث برعايــة وحــدة التعليــم بمؤسســة RAND. يجــب توجيــه االستفســارات 
بشــأن وحــدة التعليــم بمؤسســة RAND إلــى دومينيــك برويــر )Dominic Brewer(، وهــو 
 .education@rand.org على العنوان اإللكتروني ،RAND مدير وحدة التعليم بمؤسســة
 )Melissa Rowe( أّمــا االستفســارات بشــأن هــذا التقريــر فيجــب توجيههــا إلــى ميليســا روو

. Melissa_Rowe@rand.org علــى العنــوان اإللكترونــي

mailto:education@rand.org
mailto:Melissa_Rowe@rand.org
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RAND عملّية ضمان الجودة الخاّصة بمؤسسة

ُتشــّكل مراجعــة األقــران جــزءًا ال يتجــزأ مــن مجمــل مشــاريع مؤسســة RAND البحثّيــة. 
خضعــت هــذه الوثيقــة قبــل النشــر، كمــا يحصــل مــع جميــع الوثائــق فــي سلســلة دراســات 
مؤسســة RAND، لعمليــة ضمــان الجــودة مــن أجــل التأّكــد مــن اســتيفاء البحــث لمعاييــر 
متعــّددة، بمــا فيهــا مــا يلــي: يجــب أن يكــون عــرض المشــكلة ُمصــاغ بشــكٍل جّيــد؛ يجــب 
أن تكــون مقاربــة البحــث ُمصّممــة بشــكٍل جّيــٍد وُمنّفــذة بشــكٍل جّيــد؛ والبيانــات واالفتراضــات 
ســليمة؛ والنتائــج الُمســتخلصة مفيــدة وتــؤدي إلــى تقــّدم المعرفــة؛ والتداعيــات والتوصيــات تتبــع 
النتائــج الُمســتخلصة بشــكٍل منطقــيٍّ ويتــم تفســيرها بعنايــة؛ والتوثيــق دقيــق، ومفهــوم، وُمقِنــع 
ومعتدل الّلهجة؛ ويجب أن يبرهن البحث عن فهم الدراســات الســابقة ذات الصلة؛ والبحث 
ذو صلــة، وموضوعــي، ومســتقّل ومتــوازن. ُيجــري مراجعــة األقــران مهنيــون متخصصــون فــي 

األبحــاث واّلذيــن هــم مــن غيــر أعضــاء فريــق المشــروع. 
ُتراجــع مؤسســة RAND عمليــة ضمــان الجــودة الخاّصــة بهــا وتُنّقحهــا بشــكٍل روتينــيٍّ 
وهــي ُتجــري أيضــًا عمليــات مراجعــة خارجيــة وداخلّيــة دورّيــة لجــودة مجموعــة أعمالهــا. 
لمزيــٍد مــن التفاصيــل بشــأن عمليــة ضمــان الجــودة الخاصــة بمؤسســة RAND، الرجــاء زيــارة 

 http://www.rand.org/standards/ :الموقــع اإللكترونــي
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الملّخص التنفيذّي

يواجــه تعليــم الفنــون بعــض التحدّيــات الصعبــة فــي المــدارس الرســمّية فــي الوطــن علــى الرغــم 
مــن الدعــم العــام القــوّي الــذي يحظــى بــه تعليــم الفنــون واألدلّــة المتناميــة حــول منافعــه. ال 
تــزال الدراســات االســتقصائّية العاّمــة تبرهــن أّن األغلبيــة العظمــى مــن األمريكييــن تدعــم تعليــم 
الفنــون، وتشــير مجموعــة متناميــة مــن األبحــاث إلــى أّن تعليــم الفنــون يوفّــر مجموعــة مــن 
المنافع للشــباب. تم وضع المعايير الوطنّية للمواد الدراســّية الرئيســّية، بما فيها الفنون، عام 
1994 فــي ســياق حركــة إصــاح المــدارس، وقــد حــذت أغلبّيــة الواليــات حــذو هــذه الحركــة 
مــن خــال تكييــف معاييــر الفنــون الخاّصــة بهــا أو تطويرهــا مــن أجــل إرشــاد المــدارس فــي 
وضــع منهــٍج دراســيٍّ موضوعــيٍّ تسلســليٍّ فــي مجــال الفنــون. غيــر أّن قانــون التعليــم اإللزامــي 
“عدم التخّلي عن أي طفل” لعام No Child Left Behind Act of 2001( 2001( ال 
ينــّص علــى محاســبة المــدارس فيمــا يتعلّــق بالتعليــم بموجــب هــذه المعاييــر المنهجّيــة للفنــون. 
وعلــى الرغــم مــن أّنــه ُيطلــب مــن الواليــات إجــراء اختبــارات موّحــدة فــي الرياضيــات والقــراءة 
وســُيطلب منهــا قريبــًا القيــام باألمــر نفســه فــي العلــوم، ال ُيطلــب منهــا إجــراء اختبــارات موّحــدة 

للفنون. 
فــي واليــات  إلــى جنــب مــع أزمــات الموازنــة  أّدت هــذه السياســات األخيــرة، جنبــًا 
متعــددة، إلــى زيــادة الوقــت التعليمــي فــي المجــاالت الُمختبــرة والحــّد مــن الوقــت التعليمــي فــي 
المجــاالت غيــر الُمختبــرة، مثــل الفنــون. تتمثّــل إحــدى االســتراتيجيات التــي تعتمدهــا المــدارس 
مــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلة باالســتفادة مــن خبــرة منّظمــات الفنــون فــي المجتمــع والتــي 
تعمــل فــي خدمــة الطــّاب. وتشــّدد الدراســات األخيــرة حــول الشــراكات فــي مجــال الفنــون بيــن 
المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى أهمّيــة اســتخدام هــذه الشــراكات مــن أجــل الدفــع بتعليــم 
الفنــون إلــى مــا يتجــاوز مجــّرد التعريــف إلــى الفنــون بشــكٍل عرضــّي، وباألخــّص حيــث تعجــز 

مــوارد المنطقــة عــن توفيــر برامــج موضوعّيــة تسلســلّية لتعليــم الفنــون فــي المــدارس. 
تدعــو الدراســات الســابقة التــي راجعناهــا مــن أجــل هــذه الدراســة منّظمــات الفنــون 
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دراســيًا  منهجــًا  لتَطــوِّر  المــدارس  للطــاب، ومســاعدة  تعليمّيــة موضوعّيــة  برامــج  لتوفيــر 
للفنــون، وتطويــر تقييمــات لتحصيــل الطــاب العلمــي وتوفيــر التطويــر المهنــّي للمعّلميــن. 
وتترّســخ هــذه الفكــرة انطاقــًا مــن ارتفــاع أعــداد الشــراكات فــي مجــال الفنــون فــي مختلــف 
أنحــاء البلــد. تحّقــق المــدارس المنافــع مــن هــذه الشــراكات مــن خــال االســتفادة مــن إعــداد 
البرامــج والخبــرة التــي ال تســتطيع توفيرهــا بخــاف ذلــك، فــي حيــن تحقــق منّظمــات الفنــون 
المنافــع باعتبــار أّنهــا تصبــح أكثــر بــروزًا فــي مجتمعاتهــا، وتكســب الدخــل الــازم، وتصبــح 

أكثــر جاذبيــًة بالنســبة للجهــات المانحــة وتحشــد الجماهيــر المســتقبلية للفنــون. 
أّسس مجلس كاليفورنيا للفنون )California Arts Council(، ُمستفيدًا من التمويل 
 Demonstration( اإليضاحّيــة  المنحــة  برنامــج  التســعينات،  أواخــر  فــي  للفنــون  العــام 
Grant Program( عــام 2000 مــن أجــل توفيــر التمويــل لمنّظمــات الفنــون المحلّيــة لبنــاء 
شــراكات مماثلــة مــع المــدارس ولتطويــر إعــداد برامــج الفنــون للمــدارس وتقييمــه. وفــي عــام 
1999، أي قبــل عــاٍم واحــٍد علــى بــدء البرنامــج، أقــّر أعضــاء مجلــس إدارة منطقــة لــوس 
 )Los Angeles Unified School District ]LAUSD[( أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة
أحــد برامــج تعليــم الفنــون األكثــر طموحــًا فــي البلــد وهــو: خّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس 
التعليمّيــة الموّحــدة لتعليــم الفنــون )LAUSD Arts Education Plan(، بصفتهــا برنامجــًا 
يمتــّد علــى عشــرة أعــوام وتســاوي كلفتــه عــّدة ماييــن الــدوالرات مــن أجــل تطبيــق منهــٍج 
دراســيٍّ موضوعــيٍّ تسلســليٍّ فــي تعليــم الفنــون فــي أربعــة اختصاصــات رئيســّية — الرقــص، 
الموســيقى، المســرح والفنــون البصرّيــة — لجميــع أطفــال المــدارس الرســمّية فــي مرحلــة 

 .)K-12( )ــة التعليــم األساســي )التعليــم مــن الحضانــة إلــى الثانوّي
بــدأت الخّطــة بإعــداد برامــج فنــون شــاملة فــي مــدارس ابتدائيــة ُمختــارة )ُيشــار إليهــا 
بعبــارة مــدارس الفنــون النموذجّيــة ]Arts Prototype Schools[(. ويتمثّــل مكــّوٌن رئيســيٌّ 
لهــذه الخطــة ببنــاء شــراكات مــع منّظمــات الفنــون فــي المجتمــع مــن أجــل تطويــر برامــج تعــّزز 
دراســة الفنــون وتدعــم أهــداف تعليــم الفنــون الخاّصــة بالمنطقــة وبتوفيرهــا. وتدعــو الخّطــة 
أيضــًا لتعييــن مستشــاري فنــون فــي المناطــق المحلّيــة يعملــون بــدواٍم كامــل، أي مستشــار واحــد 
لــكّل واحــدة مــن المناطــق المحلّيــة التابعــة لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة البالــغ 

عددهــا إحــدى عشــرة منطقــة. 
لخّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة التــي تمتــّد علــى عشــرة أعــوام خمســة 
أهداف أّولّية لتطبيق معايير تعليم الفنون في مرحلة التعليم األساسي )التعليم من الحضانة 
إلــى الثانوّيــة( وهــي: )1( توفيــر برنامــج موضوعــي للمنهــج الدراســّي والتعليــم والتقييــم فــي 
مجــاالت الرقــص، والموســيقى، والمســرح والفنــون البصرّيــة فــي مجمــل الصفــوف الدراســّية؛ 
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العــام ويشــمل المديريــن،  الــذي يجــري علــى مــدار  )2( توفيــر الرعايــة للتطويــر المهنــي 
والمعّلميــن العاّميــن، ومعّلمــي الفنــون والفّنانيــن العامليــن فــي المــدارس؛ )3( تطويــر شــراكات 
مــع منّظمــات الفنــون فــي المجتمــع وشــركات األعمــال لتقديــم الدعــم المالــي والبرمجــي لدراســة 
الفنــون؛ )4( توظيــف وســائل اإلعــام المطبوعــة واإللكترونّيــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف مــن 

الرقــم 1 إلــى الرقــم 3؛ و)5( تقييــم تأثيــر خّطــة المنطقــة لتعليــم الفنــون وفعاليتهــا. 
لــم تقّيــم دراســتنا َتَقــدُّم خّطــة تعليــم الفنــون هــذه. رّكزنــا حصريــًا علــى جــزٍء واحــٍد مــن 
الهــدف الثالــث وهــو: بنــاء شــراكات فــي مجــال الفنــون. ال تنطبــق خاصاتنــا علــى المجموعــة 
الكاملــة مــن النشــاطات التــي يدعمهــا هــذا البرنامــج البــارز؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، إّنهــا 
تشــير إلــى أهمّيــة الهدفيــن األّول والثانــي، واللذيــن يلقيــان بمســؤولية وضــع برنامــٍج متناســٍق 

فــي مجــال تعليــم الفنــون علــى عاتــق المــدارس مباشــرة. 

الغرض من الدراسة والمقاربة 

لقــد حصلــت مؤسســة RAND علــى تمويــٍل مــن برنامــج المنحــة اإليضاحيــة التابــع لمجلــس 
 )California Arts Council Demonstration Grant Program( كاليفورنيا للفنون
مــن أجــل دراســة الشــراكات بيــن منّظمــات الفنــون المحلّيــة والمــدارس االبتدائّيــة فــي المراحــل 
 LAUSD Arts( األولــى مــن خّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة لتعليــم الفنــون
Education Plan(. علــى عكــس دراســات حديثــة أخــرى، والتــي ترّكــز علــى وصــف 
شــراكاٍت ناجحــٍة ومتطــّورٍة نســبيًا فــي مجــال الفنــون، تنظــر هــذه الدراســة فــي عّينــٍة مــن 
المــدارس ومنّظمــات الفنــون مــن أجــل إنتــاج صــورٍة لكيفّيــة عمــل الشــراكات بالفعــل فــي مجــال 
الفنــون ضمــن منطقــٍة تعليمّيــٍة حضريــٍة كبيــرة. ويتمّثــل الغــرض مــن هــذه الدراســة بوصــف 
مجموعــة الشــراكات القائمــة بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون وبتقييــم درجــة تطــّور الشــراكات 
فــي تعقيدهــا واســتيعاب الِعَبــر المتوفّــرة فــي الدراســات الســابقة حــول الشــراكات فــي مجــال 

الفنــون. 
لقــد بدأنــا بمراجعــة الدراســات الســابقة حــول الشــراكات فــي مجــال الفنــون، موليــن 
انتباهــًا خاصــًا للممارســات الفضلــى التــي حّددتهــا الدراســات الســابقة باعتبارهــا خصائــص 
ُتمّيــز الشــراكات الناجحــة فــي مجــال الفنــون. طّورنــا بعدئــٍذ بروتوكــوالت المقابــات التــي 
التــي شــملتها دراســتنا. وترّكــز  فــي الشــراكات  لنــا استكشــاف هــذه الخصائــص  تتيــح  قــد 
البروتوكوالت على اســتخاص المعلومات حول النواحي الثاث الرئيســية التالية للشــراكات 

فــي مجــال الفنــون: 
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أهداف المدارس ومنّظمات الفنون المرجّوة من بناء الشراكات  •
أنماط التفاعل بين المدارس ومنّظمات الفنون  •

العوامل التي تعيق فعالية الشراكات أو تيسِّرها.   •

عّينة الدراسة 

اخترنــا عّينــة عشــوائّية شــرائحّية تضــّم 11 مدرســة واســتخدمنا مقاربــة دراســة حالــة. وأجرينــا 
فــي كّل مدرســة مقابــات متعــّددة مــدة كّل واحــدة 30 دقيقــة وهــي شــبه منّظمــة، بمــا فــي 
ذلــك مقابــات مــع مديــر المدرســة، ورئيــس كادر الفنــون فــي المدرســة، ومعّلــم فنــوٍن واحــد. 
أجرينــا أيضــًا مقابــات عبــر الهاتــف مــّدة كّل واحــدة 45 دقيقــًة مــع مديــري )أو مديــري تعليــم 
الفنــون فــي المؤسســات الكبيــرة( 34 منّظمــة فنــون وقابلنــا مستشــاري الفنــون فــي المناطــق 

المحلّيــة العشــرة جميعهــم.1 

الرؤى من الدراسات السابقة 

يديــن إطــار عمــل هــذه الدراســة المفاهيمــي للــرؤى الُمســتنتجة مــن الدراســات الســابقة حــول 
تــّم نشــرها خــال األعــوام الخمســة عشــر الماضيــة.  التــي  الشــراكات فــي مجــال الفنــون 
واســتفدنا علــى وجــه الخصــوص مــن تحديــد أنــواع الشــراكات المختلفــة والســمات الرئيســّية 

للشــراكات الناجحــة، بحســب الوصــف الــوارد فيمــا يلــي. 

نوعان من الشراكات
وصفــت الدراســات األخيــرة حــول تعليــم الفنــون نوعيــن رئيســيين مــن الشــراكات فــي مجــال 

الفنــون علــى الشــكل التالــي: 

•  المعامــالت البســيطة. فــي شــراكٍة مــن نــوع المعاملــة البســيطة، يقــّدم فّنــاٌن أو منّظمــة 
فنــون برنامــج فنــون لطــّاب مدرســة وتشــتري المدرســة البرنامــج. ال تشــارك المدرســة 
بشــكٍل مفيــٍد فــي تصميــم برنامــج الفنــون، وتجــري الجهــة المــزّودة للبرنامــج تقييمــًا 

علــى الرغــم مــن وجــود 11 منطقــة محلّيــة فــي منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة )LAUSD( كمــا ذكرنــا أعــاه،   1
كان أحــد مناصــب مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة شــاغرًا خــال مرحلــة المقابــات التــي ُأجريــت فــي ســياق 

دراســتنا. 
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محــدودًا للحاجــات أو تكييفــًا محــدودًا للبرنامــج مــع موقــع المدرســة المحــدد، أو ال تقــوم 
بذلــك البتــة. 

•  المشــاريع المشــتركة. هــذه هــي التفاعــات األكثــر تعقيــدًا. ففــي مشــروٍع مشــترك، 
تعمــل مدرســٌة ومنّظمــة فنــون معــًا مــن أجــل تحديــد حاجــات الطــاب ومــن أجــل 
تصميــم برنامــج إغنائــي لتعليــم الفنــون. يدمــج مشــروٌع مشــترٌك، فــي أفضــل حاالتــه، 
سلســلًة قائمــًة مــن األحــداث، ويشــمل مــواد المنهــج الدراســي اإلعــدادّي ومــواد المنهــج 
الدراســي للمتابعــة، ويوفّــر التدريــب للمعّلميــن. ترّكــز هــذه الشــراكات علــى التعليــم 

والتعلّــم بــداًل منــه علــى مجــّرد تعريــف الطــّاب إلــى الفنــون. 

مــن الناحيــة النظرّيــة، ترتبــط زيــادة تعقيــد شــراكة فــي مجــال الفنــون بزيــادة الفعالّيــة 
أّن  مــن  الرغــم  علــى  وبالتالــي،  والمعّلميــن.  للطــّاب  بالنســبة  التعليمّيــة  القيمــة  زيــادة  أو 
المعامــات البســيطة يمكــن أن تكــون قّيمــة، فهــي ترتبــط بفعاليــٍة تعليمّيــٍة أدنــى بالمقارنــة مــع 

المشــاريع المشــتركة التــي ترتبــط بمســتوياٍت أعلــى مــن الفعالّيــة التعليمّيــة. 

خصائص الشراكات الناجحة 
وجــدت الدراســات الســابقة حــول الشــراكات المســتدامة والفّعالــة بيــن المــدارس ومنّظمــات 

الفنــون بشــكٍل متســٍق أّن الســمات التاليــة تتوفّــر فــي هــذه الشــراكات: 

•  أهداف مشتركة مع التركيز على حاجات الطّاب والمدارس
•  تواصل بين الشركاء وتخطيٌط مشترٌك للبرنامج

•  توثيق البرنامج، وتقييم، وتحسين الجودة
•  أدواٌر قيادّيــٌة يؤّديهــا أصحــاب الشــأن الرئيســيون )مثــًا، مــدراء المــدارس، المعّلمــون، 

األهالــي، وقــادة المجتمــع فــي الحكومــة، وشــركات األعمــال، والتعليــم والفنــون(
•  تمويــٌل ومــوارد ودعــم مائــٌم يتــم الحصــول عليــه مــن خــال األخــذ بزمــام الشــراكات 

علــى نطــاٍق واســٍع واالســتثمار فيهــا. 

النتائج الُمستخلصة من الدراسة 

نّظمنا النتائج الُمستخلصة الرئيسّية لمقاباتنا مع منّظمات الفنون وِفَرق العمل على مستوى 
 المــدارس بحســب ثــاث نــواٍح رئيســّية مــن الشــراكات فــي مجــال الفنــون هــي: )1( األهــداف،
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)2( التفاعات، و)3( العقبات التي تعترض الشراكات والعوامل الميسِّرة لها. 

أهداف الشراكات 
وجدنــا أّن المــدارس ومنّظمــات الفنــون تقاســمت هدفــًا مشــتركًا َتَمثَّــل بتطويــر قــدرات الطــّاب، 
علــى الرغــم مــن أّن الطرفيــن كليهمــا مــاال للتعبيــر عــن هــذا الهــدف مــن حيــث تعريــف 
الطــّاب إلــى الفنــون وتوفيــر الفــرص لتــذّوق الفنــون وتقديرهــا، بــداًل مــن تطويــر معرفــة 
الطــّاب بالفنــون أو مهاراتهــم فــي هــذا المجــال. وكان للمــدارس ومنّظمــات الفنــون أيضــًا 
بعــض األهــداف المختلفــة بشــكٍل بــارٍز والمرجــّوة مــن شــراكاتهم. شــّددت المــدارس علــى 
توفيــر التطويــر المهنــي للمعّلميــن باعتبــاره هدفــًا رئيســيًا مــن الشــراكة، فــي حيــن قّلمــا تــّم ِذكــر 
تطويــر قــدرات المعّلميــن باعتبــاره هدفــًا تســعى إليــه منّظمــات الفنــون. ويتمثّــل الهــدف الــذي 
أتــت علــى ذكــره فــي أغلــب األحيــان منّظمــات الفنــون بتعزيــز الوعــي العــام حــول الفنــون 

وتقديرهــا وتذوقهــا. وقــد كان تعزيــز منّظماتهــا هدفــًا آخــر ُذكــر بشــكٍل متكــّرر. 

تفاعالت الشراكات 
ُتعتبــر التفاعــات بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون ضئيلــة جــّدًا. تطــّور منّظمــات الفنــون 
عــادًة البرامــج مــن دون ُمدخــات مــن المــدارس، وتقّدمهــا لمجموعــة المــدارس العاّمــة مقابــل 
رســٍم أو مجانــًا فــي بعــض األحيــان. تختــار المــدارس مــن بيــن هــذه البرامــج، ُمســتخدمًة غالبــًا 
الكتّيبــات التــي ترســلها منّظمــات الفنــون عبــر البريــد وأمــور أخــرى قليلــٍة لتحديــد خياراتهــا. 
ال يجــري أي تواصــل تقريبــًا بيــن موظفــي المــدارس بشــأن اختيــار البرامــج، ولــم ُيِفــد أيٌّ مــن 
األفــراد الذيــن تّمــت مقابلتهــم باعتمــاد عمليــة صنــع قــرارات منهجّيــة مــن أجــل اختيــار البرامــج. 
وقّلمــا تتــم استشــارة مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة، والذيــن هــم فــي الموقــع المائــم 
مــن أجــل توفيــر اإلرشــاد فــي اختيــار البرامــج وتقييمهــا، إن مــن ِقَبــل المــدارس أو مــن ِقَبــل 
منّظمــات الفنــون. حتّــى بعــد اختيــار برنامــج، نــادرًا مــا تتواصــل المــدارس ومنّظمــات الفنــون، 
باســتثناء الحــاالت التــي يجــري فيهــا ذلــك مــن أجــل حــّل قضايــا لوجســتّية، مثــل وضــع 
الجــدول الزمنــي أو النقــل. وال توّفــر منّظمــات الفنــون وال المــدارس أكثــر مــن الحــّد األدنــى 
مــن التوجيــه لهيكليــات الواحــدة منهــا األخــرى التنظيمّيــة أو ثقافتهــا أو اإلعــداد لانخــراط فــي 

منّظمــات البعــض منهــا البعــض اآلخــر. 
ُتْظِهــر هــذه النتائــج الُمســتخلصة أّن الشــراكات الــوارد وصفهــا فــي عّينتنــا هــي مــن نــوع 
المعامــات البســيطة حيــث تــؤّدي منّظمــة الفنــون دور جهــة مــزّودة للخدمــات والمدرســة دور 
مســتهلك. قــال معظــم األفــراد الذيــن قابلناهــم مــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــدٍّ ســواء 
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إّن برامــج الفنــون ُتَعــرِّف الطــّاب مــّرًة واحــدًة إلــى الفنــون بــداًل مــن أن توفّــر لهــم برنامجــًا يكــون 
مرتبطــًا بمنهــج المدرســة الدراســّي أو مدمجــًا فيــه. ويبــدو أّنــه يحصــل القليــل جــدًا مــن التفاعــل 
والتخطيــط للبرامــج الموضوعيــة بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون. فــا تشــارك المــدارس فــي 
تصميــم برامــج الفنــون، وال تجــري منّظمــات الفنــون بشــكٍل روتينــيٍّ تقييمــًا للحاجــات أو ال 
تكّيــف البرامــج مــع حاجــات المــدارس المحــّددة. وعلــى الرغــم مــن أّن منّظمــات فنــون متعــّددة 
قــد أفــادت بــأّن بإمكانهــا تصميــم برامجهــا إلــى حــّد مــا بشــكٍل خــاّص بالمدرســة، تــرى المــدارس 

أّن مثــل هــذا التصميــم ليــس ممكنــًا، أو مكلــٌف جــدًا أو االثنــان معــًا. 
أشــار موّظفو المدارس إلى أّنهم يفّضلون المعامات بين الجهة المزّودة والمســتهلك 
ألّنهــا تتطلّــب جهــودًا قليلــًة إلجرائهــا والمحافظــة عليهــا. ويبــدو أن موّظفــي المــدارس يفضلــون 

الشــراكات التــي تتطّلــب أقــّل عــدد مــن االتصــاالت وأقــّل وقــت. 

رة لها العقبات التي تعترض الشراكات والعوامل الميسِّ
علــى الرغــم مــن أّن جميــع الشــراكات التــي قمنــا بدراســتها تّتخــذ شــكل المعامــات البســيطة 
بــداًل مــن المشــاريع المشــتركة، تواجــه المــدارس ومنّظمــات الفنــون مــع ذلــك تحّديــات متعــّددة 
فــي العمــل معــًا. ُيعــّدد الجــدول S.1 العقبــات التــي تعتــرض التشــارك الناجــح والتــي أتــت 
علــى ذكرهــا فــي أغلــب األحيــان المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــّد ســواء. فقــد أفــادت 
منّظمــات الفنــون بعــدٍد أكبــر مــن المشــاكل المحــّددة بالمقارنــة مــع المــدارس، ولكــن ثّمــة قــدٌر 
كبيــٌر مــن التداخــل فــي آراء المــدارس ومنّظمــات الفنــون حــول بعــض المصــادر الرئيســية 
للصعوبــات التــي تواجــه الشــراكات، بمــا فيهــا نقــص التمويــل، ونقــص الوقــت، والشــؤون 
اللوجســتّية. وذكــر الطرفــان أيضــًا مشــاكل التواصــل باعتبارهــا عقبــات تعتــرض الشــراكات 
الفّعالــة. فمثــًا، وعلــى الرغــم مــن أّن المعّلميــن هــم نقــاط االتصــال الرئيســّية بعــد اختيــار 
مدرســة برنامجــًا، يصُعــب الوصــول إلــى المعّلميــن. فهــم عــادًة ليســوا جاهزيــن للتواصــل إاّل 
بعــد الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، وليــس لديهــم أرقــام هاتــف فــي المكاتــب وال يتســّنى لهــم 

الوصــول إلــى البريــد اإللكترونــي. 
ويتمثّــل وجــه اختــاٍف رئيســيٌّ فــي تصــّورات المــدارس ومنّظمــات الفنــون فيمــا يخــّص 
العقبــات التــي تعتــرض الشــراكات والتــي تواجههــا بــأّن أكثــر مــن نصــف المــدارس قــال إّن 
منّظمــات الفنــون ال تتكّيــف مــع حاجاتــه. فعلــى الرغــم مــن أّن منّظمــات الفنــون تقــّدم عــددًا 
مــن البرامــج التــي يبــدو أّنهــا تلّبــي حاجــات المــدارس — وهــي برامــج يتــم تقديمهــا فــي الموقــع 
فــي المدرســة، وخــال ســاعات الــدوام الدراســّي، ومجانــًا فــي بعــض األحيــان — تحتــاج 
ــًا  ــة. ليــس أمــرًا مفاجئ المــدارس أيضــًا إلــى برامــج تســاعدها علــى تحقيــق األهــداف التعليمّي
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S.1 الجدول
التحّديات التي تعترض الشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها المدارس ومنّظمات الفنون،

النسبة المئوّية من العّينة 

منّظمات الفنونالمدارس

مخاوف بشأن التمويل )64 في المئة(
قيوٌد من حيث الوقت )64 في المئة( 

تكييٌف غير مائٍم لتلبية
حاجات المدارس )55 في المئة(

مشاكل لوجستية )45 في المئة(
معلوماٌت غير مائمة )36 في المئة(

صعوباٌت على مستوى التواصل )27 في المئة(

تمويٌل غير كاٍف )32 في المئة( 
مشاكل لوجستّية )29 في المئة( 

ثقل األعباء الُملقاة على المعّلمين )29 في المئة(
 

وقٌت تعليميٌّ غير كاٍف )21 في المئة(
صعوباٌت على مستوى التواصل )18 في المئة(
موقٌف غير مواٍت تجاه الفنون )18 في المئة( 

نقٌص على مستوى دعم المعّلمين )18 في المئة( 
بيروقراطّيٌة مؤسساتّية )15 في المئة( 

تبديل الموّظفين )15 في المئة( 

أّنــه، وبالنظــر إلــى االختــاف فــي تشــخيصها للعقبــات التــي تعتــرض الشــراكات الجّيــدة، 
شــّددت المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى عوامــل مختلفــة تُيسِّــر الشــراكات الجّيــدة. ويتــم 
تعــداد “العوامــل الُميسِّــرة” للشــراكات التــي َذَكَرْتهــا فــي الجــدول S.2. اّدعــت المــدارس أّن 
العامــل الُميسِّــر األكثــر أهمّيــًة هــو توفُّــر برامــج فنــون مائمــة للصــّف الدراســّي والتــي تكــون 
مدمجــة فــي المنهــج الدراســّي وتجــري ضمــن القيــود التــي تعمــل المــدارس والمعّلمــون فــي 
ــر طريقــًة رئيســّيًة ُمتوّفــرة لمنّظمــات الفنــون مــن أجــل تلبيــة  ظّلهــا. يحــّدد هــذا العامــل الُميسِّ
حاجــات المــدارس. لــم يتــم ِذكــر تلبيــة حاجــات المــدارس مــن خــال توفيــر برامــج مائمــة 
للصــّف الدراســّي تكــون مرتبطــة بالمنهــج الدراســي أو مدمجــة فيــه، مــن ِقَبــل منّظمــات الفنــون 
إن بوصفهــا تحــدٍّ أو عامــل ُميسِّــر، وهــي ُتظهــر أّنــه ال يتــّم إبــاغ منّظمــات الفنــون بوضــوح 

بهــذه الحاجــة الماّســة لــدى المــدارس. 
قالــت منّظمــات الفنــون إّن تطويــر عاقــات عمــل مــع األفــراد فــي المــدارس هــو العامــل 
الُميسِّــر األكثــر أهمّيــًة لشــراكاٍت جّيــدة. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يبــُد أّن موّظفــي المــدارس 
مهتّمــون ببنــاء عاقــات كمــا كانــوا مهتّميــن بالحصــول علــى المعلومــات التــي ستســاعدهم فــي 
إنــارة اختيارهــم للبرامــج وتحســين فعالّيــة المعاملــة. وُيشــّكل التعميــم األفضــل للمعلومــات حــول 
ــرًا ذكرتــه  برامــج منّظمــة الفنــون مــن أجــل تمكيــن اختيــاٍر أكثــر اســتنارًة للبرنامــج عامــًا ُميسِّ
المــدارس بشــكٍل شــائع. وســّلطت المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــّد ســواء الضــوء علــى 

مكانّيــة الوصــول باعتبارهمــا عامليــن ُميسِّــرين أساســيين.  التواصــل واإ
مــن المثيــر لاهتمــام ماحظــة أّنــه وفــي حيــن واجــه بعــض منّظمــات الفنــون مقاومــًة 
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S.2 الجدول
العوامل الُميسِّرة للشراكات في مجال الفنون التي ذكرتها المدارس ومنّظمات الفنون،

النسبة المئوّية من العّينة

منّظمات الفنونالمدارس

برامج مائمٌة للصف الدراسي 
والمنهج الدراسي في المدرسة )73 في المئة( 

مساعدٌة مالّية )64 في المئة(
زيادة تعميم المعلومات )64 في المئة( 

إمكانية وصول أكبر إلى موّظفي
منّظمة الفنون )55 في المئة( 

نقطة اّتصال )55 في المئة( 
انخراٌط أكبر من ِقَبل المدرسة )36 في المئة( 

موّظفو منّظمة الفنون الذين يقّدمون مساعدة )36 في المئة( 
انخراٌط أكبر من ِقَبل األهالي )27 في المئة( 

مساعدٌة في النقل )27 في المئة( 

عاقات عمٍل مع موّظفي المدرسة )38 في المئة( 

التزام المعّلمين وحماسهم )32 في المئة( 
تواصل )29 في المئة(

احتراف موّظفي منّظمة الفنون وفّنانيها وخبرتهم
)26 في المئة(

دعٌم من قيادة المدرسة )21 في المئة( 

للوصــول إلــى برامجــه بيــن موّظفــي الهيئــة التعليمّيــة، رأى حوالــي ثلــث منّظمــات الفنــون 
أّن حمــاس المعّلميــن أمــر أساســّي لعاقــة عمــٍل مــع المــدارس. لــم يذكــر موظفــو المــدارس 
حمــاس المعّلميــن باعتبــاره عامــًا ُميسِّــرًا، علــى الرغــم مــن أّنهــم أشــاروا إلــى أهمّيــة موّظفــي  

منّظمــات الفنــون الذيــن يقّدمــون مســاعدة )رّبمــا بمثابــة نظيــٍر للمعّلميــن المتحّمســين(. 
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الخالصات والتوصيات 

علــى الرغــم مــن أّن مجــال تعليــم الفنــون كان يعــّزز تأســيس شــراكات فــي مجــال الفنــون علــى 
شــكل مشــاريع مشــتركة باعتبارهــا النمــوذج األكثــر فعالّيــة لتعليــم الفنــون، وجــدت دراســتنا أّنــه 
يمكــن وصــف الشــراكات فــي مجــال الفنــون المشــمولة فــي عّينتنــا بالطريقــة األفضــل علــى 
أّنهــا معامــات بســيطة. وتشــير هــذه النتيجــة الُمســتخلصة إلــى أّن الشــراكات البســيطة قــد 
تشــّكل األغلبيــة الشاســعة مــن الحــاالت ضمــن مجموعــة دراســتنا األوســع. وبحســب مــا توقّــع 
عــدٌد مــن المراقبيــن فــي مجــال تعليــم الفنــون، قــد يكــون نمــوذج المعاملــة البســيطة منتشــرًا بيــن 

المــدارس ومنّظمــات الفنــون فــي البلــد. 
ويظهــر الســبب وراء هيمنــة نمــوذج المعاملــة البســيطة فــي التحدّيــات المتعــّددة التــي 
تــّم ذكرهــا، وباألخــّص مــن ِقَبــل المــدارس. ظاهريــًا، تتطلّــب عاقــة أقــّل تعقيــدًا اســتثمارًا أقــّل 
مــن حيــث الوقــت والمــوارد وال تعتمــد علــى تطويــر عاقــات عمــٍل وثيقــة متعــّددة والمحافظــة 
عليهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، وجــدت دراســتنا أّن حّتــى شــراكة مــن نــوع العاقــة البســيطة 
بيــن الجهــة المــزّودة والمســتهلك ليســت مفيــدة كمــا ينبغــي ألّي مــن الشــريكين، وتعجــز عــن 
تلبيــة حاجــات المــدارس ومنّظمــات الفنــون. فبــداًل مــن اقتــراح تطويــر تفاعــات أكثــر تعقيــدًا، 
نوصــي بــأن تتخــذ المــدارس والمناطــق التعليمّيــة والمنّظمــات خطــوات فــي ســبيل تحســين نــوع 
شــراكتها الحالــّي، علــى الرغــم مــن أّن شــراكات أكثــر تطــورًا قــد تقتــرن بإمكانيــٍة أكبــر مــن 

حيــث الفعالّيــة التعليمّيــة. 
إّن التوصيــات الُملّخصــة أدنــاه موّجهــٌة نحــو ضمــان أّن الشــراكات فــي مجــال الفنــون 
التــي تّتخــذ شــكل معامــات بســيطة تلّبــي حاجــات المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــّد 

ســواء، وهــي بالتالــي تقتــرن باســتدامة أكبــر علــى المــدى الطويــل. 

•  تأســيس شــراكات تلّبــي أهــداف المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــّد ســواء. علــى 
الرغــم مــن أّنــه تــّم التشــديد علــى حاجــات الطــّاب والمــدارس فــي الدراســات الســابقة 
باعتبارهــا مركزّيــًة بالنســبة لألهــداف المرجــّوة مــن الشــراكات فــي مجــال تعليــم الفنــون، 
تقتــرن حاجــات منّظمــات الفنــون بأهمّيــة متســاوية بالنســبة لنمــو شــراكة واســتدامتها. 
ويعتبــر الدعــم الواســع للفنــون مــن ِقَبــل مجموعــات أصحــاب الشــأن الرئيســيين )مثــل 
المعّلميــن، ومديــري المــدارس، والطــاب واألهالــي( مكّونــًا ضروريــًا مــن إمكانّيــة بقــاء 
تعليــم الفنــون علــى المــدى األطــول. ولــن يتــم إدراك إمكانّيــة الشــراكات فــي مجــال 
الفنــون لتحويــل التعليــم العــام وتحديــد الفنــون باعتبارهــا مــوادًا دراســيًة رئيســيًة إال إذا 

فهمــت المــدارس ومنّظمــات الفنــون كيفيــة ترابــط أهدافهــا فيمــا بينهــا.  
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•  التركيــز علــى المعّلميــن. بالنظــر إلــى مــوارد المــدارس ومنّظمــات الفنــون المحــدودة، 
قــدرات  تطويــر  علــى  المتوفّــرة  المــوارد  ســواء  حــّد  علــى  الطرفــان  يرّكــز  أن  يجــب 
المعّلميــن. ُيعتبــر دعــم المعّلميــن أساســيًا لنجــاح الشــراكات فــي مجــال الفنــون وتطبيــق 
تعليــم الفنــون فــي المــدارس واســتدامته. يتيــح االســتثمار فــي المعّلميــن انتقــال المنافــع 
لــى أصحــاب الشــأن الرئيســيين فــي  الناجمــة عــن ذلــك االســتثمار إلــى الطــّاب، واإ
تعليــم الفنــون )معّلميــن آخريــن، ومديــري المــدارس، واألهالــي، وأعضــاء المجتمــع(، 

وبشــكٍل محتمــٍل إلــى مــدارس أخــرى )عندمــا يغّيــر المعّلمــون الوظائــف(.
•  اســتخدام اختيــار البرامــج مــن أجــل تحســين إعــداد البرامــج المتوّفــر. باعتبــار أّن 
المــدارس تــؤّدي دور المســتهلكين فــي نمــوذج المعاملــة البســيطة، يمكنهــا تشــكيل 
إعــداد البرامــج المتوفّــر مــن أجــل تلبيــة حاجــات الطــّاب والمعّلميــن بشــكٍل أفضــل 
مــن خــال اختيارهــا للبرامــج. تســتطيع المــدارس التــي تحــّدد معاييــر الختيــار البرامــج 
وتنّفــذ عمليــة اختيــار واضحــة أن ترفــع مــن درجــة مســاهمة إعــداد البرامــج الخارجــّي 

ــة المحــّددة إلــى أقصــى حــّد.   فــي أهدافهــا التعليمّي
•  توفيــر معلومــات شــاملة وصديقــة للُمســتخِدم. تعتمــد الفعاليــة المحتملــة لنمــوذج 
العمــل  محــّل عاقــات  لتحــّل  للمعلومــات  الكفــؤ  التبــادل  علــى  البســيطة  المعاملــة 
الوثيقة. تطلب منّظمات الفنون معلومات شــاملة حول حاجات المدارس، وهيكلياتها 
التنظيميــة وأهدافهــا، ومناهجهــا الدراســية، والتمويــل المتوّفــر مــن أجــل تصميــم برامــج 
تعليمّيــة عاليــة القيمــة. وتطلــب المــدارس معلومــات َيْســُهل الوصــول إليهــا وذات صلــة 
حــول منّظمــات الفنــون لتختــار بكفــاءة وفعالّيــة البرامــج التــي تتناســب بالشــكل األفضــل 

مــع حاجــات المــدارس. 
•  توجيــه موّظفــي منّظمــة الفنــون نحــو المــدارس. باإلضافــة إلــى المعلومــات الوصفّيــة 
حــول المــدارس، تحتــاج منّظمــات الفنــون إلــى معلومــات تكميلّيــة علــى شــكل توجيــه 
مدرســي شــخصي الكتســاب رؤيــة واقعّيــة حــول التحدّيــات المحيطــة بتوفيــر تعليــم 

الفنــون فــي غــرف الصــّف. 
•  تســهيل الوصــول إلــى نقــاط االتصــال الرئيســية فــي منّظمــات الفنــون. باإلضافــة 
إلــى المعلومــات الوصفّيــة حــول منّظمــات الفنــون وبرامجهــا، قــد تســتفيد المــدارس مــن 
الوصــول الســهل إلــى موّظفــي المنّظمــات )مثــًا، فــي أوقــاٍت محــّددٍة يمكــن االتصــال 
البرامــج  بشــأن  األســئلة  إجابــات عــن  الحصــول علــى  أجــل  مــن  بالمعّلميــن(  فيهــا 
علــى  والحصــول  البرنامــج،  اختيــار  بشــأن  استشــارات  علــى  والحصــول  المختلفــة، 
استشــارات بشــأن تطويــر المنهــج الدراســّي الخــاص بالفنــون، ومــواد غــرف الصــف 
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وأدوات تقييــم الطــاب. 
•  تعزيــز دور “الوســاطة” لمستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة. تميــل المــدارس 
ــع  ــة إلــى حــدٍّ كبيــر. يتمّت ومنّظمــات الفنــون علــى حــّد ســواء لتكــون متنّوعــة والمركزّي
مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة بإمكانّيــة التصــّرف بمثابــة مراكــز للمعلومــات 
المــدارس  بيــن  قّيمــة  روابــط  بمثابــة  ُيعتبــروا  أن  ويمكــن  للمعلومــات  “وســطاء”  أو 
الُمعّمــق ألهــداف المنطقــة التعليمّيــة   الفنــون. ويمكــن أن يوفّــر فهمهــم  ومنّظمــات 
اإلرشــاد الــذي تشــتّد الحاجــة إليــه للمــدارس التــي تبحــث عــن طــرٍق لتقييــم برامــج الفنــون 

ولمنّظمــات الفنــون التــي تعمــل علــى تطويــر برامــج تلّبــي حاجــات المــدارس. 

إّن األكثــر أهمّيــة مــن بيــن تداعيــات هــذه الدراســة فــي السياســات هــو أّنــه يتوجــب 
علــى المــدارس أن تتحّمــل مســؤولية وضــع منهــج دراســّي للفنــون يكــون متناســقًا ومرتكــزًا 
لبرامــج الفنــون التــي تعــزز ذلــك  إلــى المعاييــر وأن تصبــح بمثابــة مســتهلكين أكثــر اســتنارًة 
المنهــج الدراســي، بــداًل مــن االعتمــاد علــى تطــّور شــراكات أكثــر تعاونيــًة فــي مجــال الفنــون 

مــن أجــل إنجــاز هــذه المهّمــة. 
الموّحــدة  التعليمّيــة  أنجلــوس  لــوس  منطقــة  لخّطــة  الخمســة  الرئيســية  األهــداف  إّن 
)LAUSD( التــي تمتــّد علــى عشــرة أعــوام مصّممــة للعمــل بشــكٍل متــآزٍر مــن أجــل إنجــاز 
تطبيــق منهــج دراســّي للفنــون موضوعــّي تسلســلّي لــكّل طــّاب التعليــم األســـاسي )التعليــم مــن 
الحضانــة الــى الثانويــة( )K-12( فــي المنطقــة. أقــّر مصّممــو الخّطــة بأهمّيــة منّظمــات 
ن كان  الفنــون المحلّيــة فــي مســاعدة المنطقــة فــي تحقيــق هــذه النتيجــة الطموحــة، حتّــى واإ
ذلــك فحســب باالقتــران مــع اســتثماٍر كبيــٍر فــي المــدارس ينــّص علــى تطويــٍر وتنســيٍق مركزييــن 
لمنهــج الفنــون الدراســّي وتدريــب المعّلميــن. حّتــى فــي ســياق برنامــٍج مصّمــٍم تصميمــًا جيــدًا 
وطمــوٍح مثــل برنامــج منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة، قــد يكــون مــن غيــر العملــي 
ومــن غيــر الفّعــال توقُّــع أن ُتَطــّور المــدارس ومنّظمــات الفنــون شــراكات معقّــدة. قــد تتيــح فــي 
نهايــة المطــاف الشــراكات فــي مجــال الفنــون التــي قــد تفيــد بشــكٍل أكثــر فعاليــة ضمــن إطــار 
عمــل جهــة مــزّودة ومســتهلك لعــدٍد مــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون التــي تعانــي مــن محدودّيــة 

يجابــيٍّ علــى إصــاح تعليــم الفنــون.  المــوارد تحقيــق تأثيــٍر دائــٍم واإ
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 ،)California Arts Council ]CAC[( نــوّد أن نوّجــه تقديرنــا لمجلــس كاليفورنيــا للفنــون
الــذي قــّدم رعايتــه لهــذا البحــث، ونشــكر علــى وجــه الخصــوص عضوييــن ســابقين مــن 
موّظفــي مجلــس كاليفورنيــا للفنــون وهمــا لــوري هيليــر )Laurie Heller( وبــول مينيكوتشــي 
)Paul Minicucci( علــى مســاعدتهما فــي مشــروعنا. ونــوّد أيضــًا أن نشــكر موّظفــي 
 LAUSD’s Arts( الموّحــدة  التعليمّيــة  أنجلــوس  لــوس  منطقــة  فــي  الفنــون  تعليــم  قســم 
Education Branch(، ونقــّر بشــكٍل خــاصٍّ بالدعــم والمســاعدة الكبيريــن الّلذيــن وفرهمــا 
لــوس  منطقــة  فــي  الفنــون  تعليــم  مديــر  وهــو   ،)Richard Burrows( بــوروز  ريتشــارد 
أّن  مــن  الرغــم  وعلــى   .)LAUSD’s Arts Education( الموّحــدة  التعليمّيــة  أنجلــوس 
الســرّية تمنعنــا مــن ذكرهــم باألســماء، نحــن ممتنــون لموّظفــي منّظمــة الفنــون اّلذيــن شــاركوا 
فــي هــذه الدراســة، باإلضافــة إلــى المعّلميــن ومديــري المــدارس الذيــن كّرســوا وقتهــم ورؤاهــم 
بســخاٍء مــن أجــل هــذا الجهــد. واســتفاد هــذا البحــث أيضــًا إلــى حــدٍّ كبيــٍر مــن رؤى عــدٍد مــن 
 Laura( ومســاهماتهم الفكرّيــة، بمــا فيهــم لــورا هاميلتــون RAND الزمــاء فــي مؤسســة
لوويــل  المشــروع، وجوليــا  فتــرة  مــدار  الخبيــرة علــى  المشــورة  قّدمــت  التــي   ،)Hamilton
 )Sheila Kirby( وشــيا كيربــي ،)Julie Marsh( وجولــي مــارش ،)Julia Lowell(
وســوزان بوديلــي )Susan Bodily( الّلواتــي قّدمــن مراجعــات بّنــاءة لنســخٍة مبكــرة مــن هــذه 
قــرأت  التــي   ،)Laura Zakaras( للــورا زاكاراس الوثيقــة. وأخيــرًا، نديــن بشــكر خــاٍص 
 )Nelly DelFavero( مســوّدات هــذا التقريــر المختلفــة وعّلقــت عليهــا، ولنانســي ديلفافيــرو

علــى مجمــل عملهــا فــي ســياق تحريــر هــذا التقريــر. 
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االختصارات

arts organization
منّظمة فنون

AO

Arts Prototype School (program(
)برنامج( مدارس الفنون النموذجّية

APS

California Arts Council
مجلس كاليفورنيا للفنون

CAC

kindergarten through grade 12
التعليم األساسي )التعليم من الحضانة إلى الثانوّية(

K-12

Los Angeles Unified School District
منطقة لوس أنجلوس التعليمّية الموّحدة

LAUSD

local district arts advisor
مستشار الفنون في المنطقة المحلّية 

LDAA

National Assessment of Educational Progress
التقييم الوطني للتقّدم التعليمي

NAEP

No Child Left Behind Act
قانون التعليم اإللزامي “عدم التخّلي عن أي طفل”

NCLB

point of contact
نقطة اتصال

POC

socioeconomic status
الوضع االجتماعي االقتصادّي

SES

Visual and Performing Arts (program(
)برنامج( الفنون البصرية واألداء المسرحّي

VAPA
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ُيعتبــر تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرســمّية اليــوم مليئــًا بالوعــود والمخاطــر. تكمــن الوعــود 
فــي الدعــم العــام الواســع النطــاق لتوفيــر تعليــم الفنــون فــي المــدارس، والــذي تعــززه أبحــاُث 
المنافــع  إلــى  المجــال  فــي هــذا  الفنــون. تشــير دراســاٌت ســابقٌة  قيمــة تعليــم  حديثَــُة حــول 
المعرفّيــة واالجتماعّيــة التــي يوّفرهــا تعليــم الفنــون للشــباب وتقــّدم إرشــادًا مرتكــزًا إلــى األبحــاث 
حــول كيفيــة تصميــم برامــج فنــون فّعالــة علــى مختلــف مســتويات الصفــوف الدراســّية. تــم 
أيضــًا وضــع معاييــر وطنّيــة لتعليــم الفنــون، وقــد كّيفــت أغلبيــة الواليــات معاييرهــا الخاّصــة 
مــن أجــل إرشــاد المــدارس فــي تصميــم برامــج فنــون موضوعّيــة تسلســلّية أو طّورتهــا. أّمــا 
المخاطــر فتنشــأ مــن عــدٍد مــن العوامــل بمــا فيهــا النقــص علــى مســتوى الوقــت التعليمــي فــي 
بيــن، والنقــص علــى مســتوى المســاحة  اليــوم الدراســي، والنقــص علــى مســتوى المعّلميــن الُمدرَّ
ــة علــى  واألجهــزة واإلمــدادات المائمــة الّازمــة لتعليــم الفنــون. وعلــى الرغــم مــن وجــود أدّل
إقــرار المعّلميــن والــرأي العــاّم بأهمّيــة تعليــم الفنــون، ال تــزال موازنــات المــدارس ُتهمِّــش تعليــم 
 No Child( 2001 الفنون. كان لقانون التعليم اإللزامي “عدم التخّلي عن أي طفل” لعام
Left Behind Act of 2001( أثٌر من حيث تقليص الوقت التعليمي والموارد المدرسّية 
الّازمة لتطبيق منهٍج دراســيٍّ للفنون تقليصًا إضافيًا. فقد كشــفت دراســة اســتقصائّية حديثة 
ــة قــد  ــة فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس أّن أغلبيــة المناطــق التعليمّي شــملت 82 منطقــة تعليمّي
خّصصــت أقــّل مــن واحــد فــي المئــة مــن موازنتهــا اإلجمالّيــة لتعليــم الفنــون. وتمّثلــت النتيجــة 
الرئيســية الُمســتخلصة مــن التقريــر بــأّن أغلبّيــة األطفــال فــي المقاطعــة قــد تعّرفــوا بشــكٍل 
غيــر منظَّــم إلــى الفنــون مــن دون الحصــول علــى أّي تعليــٍم متناســٍق للفنــون )يونايتــد آرتــس 

]United Arts[، 2001، ص. 8(. 
لمعالجــة هــذه الحالــة، أقــّر أعضــاء مجلــس إدارة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة 
الموّحــدة )]Los Angeles Unified School District ]LAUSD( عــام 1999 خّطــة 
 LAUSD Arts Education( منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة لتعليــم الفنــون

األول الفصل 
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2   الشراكات في مجال تعليم الفنون

Plan(، باعتبارهــا أحــد برامــج تعليــم الفنــون األكثــر طموحــًا فــي الوطــن — وهــي كنايــة 
عــن برنامــٍج يمتــّد علــى عشــرة أعــوام وتســاوي كلفتــه عــّدة ماييــن الــدوالرات مــن أجــل تطبيــق 
منهــٍج دراســّي للفنــون موضوعــّي تسلســليٍّ فــي أربعــة اختصاصــات رئيســّية — الرقــص، 
الموســيقى، المســرح والفنــون البصرّيــة — لجميــع أطفــال المــدارس الرســمّية فــي مرحلــة 
بتقديــم  الخّطــة  تبــدأ   .)K-12( الثانوّيــة(  إلــى  الحضانــة  مــن  )التعليــم  األساســي  التعليــم 
إعــداد برامــج فنــون شــامل فــي مــدارس ابتدائيــة ُمختــارة )ُيشــار إليهــا بعبــارة مــدارس الفنــون 
النموذجّيــة )]Arts Prototype Schools ]APSs((. ويتمثّــل مكــّوٌن رئيســيٌّ للخطــة 
ببنــاء “برامــج واســعة النطــاق وواضحــة جــدًا مــع مجتمــع الفنــون فــي لــوس أنجلــوس،” والــذي 
يضــّم مئــات منّظمــات الفنــون التــي تقــّدم إعــدادًا لبرامــج يســتهدف الطــّاب. ودعــت الخّطــة 
 local district arts advisors[( ــة أيضــًا لتعييــن مستشــاري فنــون فــي المناطــق المحلّي
LDAAs[( يعملــون بــدواٍم كامــل، أي مستشــار واحــد لــكّل واحــدة مــن المناطــق المحلّيــة 
التابعــة لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة والبالــغ عددهــا إحــدى عشــرة منطقــة. 

وّفر التشــديد على بناء المدارس لشــراكاٍت في مجال الفنون في لوس أنجلوس الغنّية 
 RAND بالفنــون فرصــًة فريــدًة للبحــث والتحليــل. ففــي خريــف عــام 2001، حصلــت مؤسســة
 )Demonstration Grant Program( علــى تمويــٍل مــن برنامــج المنحــة اإليضاحيــة
التابــع لمجلــس كاليفورنيــا للفنــون )]California Arts Council ]CAC( مــن أجــل دراســة 
والمــدارس   )arts organizations ]AOs[( المحلّيــة  الفنــون  منّظمــات  بيــن  الشــراكات 
االبتدائّيــة فــي المراحــل األولــى مــن برنامــج منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة  الجديــد. 
وبالتركيــز حصريــًا علــى مكــّون الشــراكة للبرنامــج الجديــد، ســعينا إلــى فهــم أهــداف هــذه 

الشــراكات، والتفاعــات التــي تنطــوي عليهــا، وكيفّيــة التمّكــن مــن تحســينها.  

تعليم الفنون ودور الشراكات في مجال الفنون 

ــة علــى االهتمــام العــام المتزايــد بتوفيــر تعليــٍم موضوعــيٍّ فــي مجــال الفنــون لجميــع  ثّمــة أدّل
الطــّاب. تُبّيــن الدراســات االســتقصائية الوطنيــة وتلــك علــى مســتوى الواليــات أّن معظــم 
األمريكييــن يؤمنــون بوجــوب تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرســمّية األمريكّيــة )مثــًا، مجلــس 
 National[ 2001؛ المنحة الوطنّية للفنون ،]California Arts Council[ كاليفورنيا للفنون
Endowment for the Arts[، 1992(. نمت األبحاث حول منافع تعليم الفنون بسرعٍة 
علــى مــدار العقــد الماضــي. وتشــير األدلّــة المتزايــدة إلــى أّن تعليــم الفنــون مرتبــٌط بنتائــج 
أكاديمّيــة، ونفســّية، ومعرفّيــة، وتنموّيــة، واجتماعّيــة مرجــّوة )راجــع ديــزي ]Deasy[، 2002؛ 
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فيســكي ]Fiske[، 1999(. وقــد تــّم ربــط ســاعاٍت مــن تعليــم الفنــون األكاديمــي بــأداٍء أفضــل 
للطــّاب فــي االختبــارات فــي مجــاالٍت أكاديميــٍة أخــرى، وبانخفــاض معــّدالت االنقطــاع عــن 
المدرســة، وبتراجــع ســاعات مشــاهدة التلفــاز، وبزيــادة ســاعات القــراءة مــن أجــل المتعــة، 
وبتضييــق الفجــوة علــى مســتوى العامــات الُمحــَرَزة فــي االختبــارات بيــن الطــّاب ذوي الوضــع 
ذوي  وأولئــك  المتدّنــي   )socioeconomic status ]SES[( االقتصــادّي  االجتماعــي 
الوضــع االجتماعــّي االقتصــادّي المرتفــع، فــي األداء فــي االختبــارات األكاديمّيــة )كاتيــرول، 

 .)1999 ،]Catterall, Chapleau, and Iwanaga[ يواناجــا شــابلو واإ
علــى الرغــم مــن هــذه األبحــاث والدعــم العــام للفنــون المنتشــر علــى نطــاٍق واســع، 
لطالمــا كان تعليــم الفنــون فــي المــدارس األمريكّيــة محصــورًا بمجــّرد تعريــف الطــّاب إلــى 
الفنــون، بــداًل مــن توفيــر تعليــٍم موضوعــيٍّ مرتكــٍز إلــى االختصاصــات فــي مجــال الفنــون مــن 
خــال مناهــج دراســّية تسلســلّية مماثلــة للمناهــج الدراســّية فــي المــواد الدراســّية األخــرى، مثــل 
الرياضيــات، والقــراءة، والعلــوم. غالبــًا مــا يعتمــد تمويــل المــدارس لبرامــج الفنــون إلــى حــدٍّ 
كبيــٍر علــى مصــادر خــارج موازنــة المدرســة. فقــد ال ُيِعــّد عــدٌد مــن المــدارس أي برامــج لتعليــم 

الفنــون مــن دون مســاعدة رابطــة األهالــي، وجْمــع األمــوال، والِمَنــح. 

آثار إصالح المدارس على تعليم الفنون 
 National( طّور خبراء في مجال التعليم والفنون عام 1994 المعايير الوطنّية لتعليم الفنون
Standards for Arts Education(. حــّددت المعاييــر األمــور التــي يجــب أن يعرفهــا 
طــّاٌب يّتبعــون منهجــًا دراســيًا تسلســليًا كامــًا فــي مجــال الفنــون. ومنــذ تطويــر المعاييــر 
الوطنّيــة، وضعــت أغلبّيــة الواليــات أيضــًا معاييــر للتعليــم فــي مجــال الفنــون. فقــد فــّوض نصف 

هــذه الواليــات تقريبــًا المناطــق التعليمّيــة المحلّيــة بتطبيــق هــذه المعاييــر فــي مدارســها. 
إلصــاح  الحالّيــة  المّتحــدة  الواليــات  مقاربــة  مــن  رئيســيًا  جــزءًا  المعاييــر  ُتشــّكل 
المــدارس. وُيعتبــر وضــع المعاييــر علــى المســتوى الوطنــي، وعلــى مســتوى الواليــات، وعلــى 
ــًة باتجــاه تحويــل الفنــون إلــى مــاّدٍة دراســيٍة  ــة خطــوًة مهّم مســتوى المناطــق التعليميــة المحلّي
رئيســّيٍة فــي المنهــج الدراســّي فــي المــدارس. فقــد قــال رود بايــدج )Rod Paige(، وهــو 
وزيــر التعليــم األمريكــي )U.S. Secretary of Education(، “أرى أّنــه يتوّجــب اعتبــار 
الموســيقى والفنــون مــوادًا دراســيًة رئيســيًة فــي مــدارس وطننــا. ال يوجــد علــى اإلطــاق أي 
تعــارض بيــن توســيع برامجنــا للفنــون الجمليــة ]و[برامجنــا الموســيقّية وتركيز]نــا[ علــى برامــج 

أكاديميــة أخــرى.”1

،)www.americansforthearts.org( )Americans for the Arts( راجع الموقع اإللكتروني أميريكينز فور ذي آرتس  1 
الذي يحتوي على معلومات إضافّية بشأن المعايير الجديدة لتعليم الفنون. 

http://www.americansforthearts.org
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 No( 2001 لعــام التخلّــي عــن أي طفــل”  التعليــم اإللزامــي “عــدم  قانــون  وضــع 
Child Left Behind Act ]NCLB[ of 2001( نظام محاسبة مرتكزًا إلى االختبارات، 
َفــَرض علــى الواليــات أن تقــوم علــى الفــور باعتمــاد معاييــر فــي الرياضيــات والقــراءة واعتمــاد 
معاييــر فــي العلــوم بحلــول 2005-2006. ويوصــي قانــون التعليــم اإللزامــي “عــدم التخلّــي 
عــن أي طفــل” بــأن تقــوم الواليــات باعتمــاد معاييــر فــي اختصاصــات الفنــون الرئيســّية 
األربعــة وهــي الرقــص، والموســيقى، والمســرح، والفنــون البصريــة؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال 
يفــرض قانــون التعليــم اإللزامــي “عــدم التخّلــي عــن أي طفــل” علــى الواليــات القيــام بذلــك. 
يتمثّــل حجــر األســاس لإلصــاح بالمحاســبة المرتكــزة إلــى االختبــارات. ُيتوّقــع مــن الواليــات 
أن تطــّور اختبــارات موّحــدة فــي جميــع مجــاالت المــواد الدراســية التــي تُفــرض فيهــا المعاييــر 
وتطّبقهــا. مــن دون تفويــض فيدرالــّي، مــن غيــر المرّجــح أن ُتجــري الواليــات اختبــارات موّحــدة 

فــي الموســيقى، أو الرقــص، أو المســرح أو الفنــون البصرّيــة. 
عمليــًا، يتــرك ذلــك الفنــون خــارج نظــام المحاســبة الخــاّص بقانــون التعليــم اإللزامــي 
“عــدم التخّلــي عــن أي طفــل” وقــد يشــّجع المــدارس عــن غيــر قصــد علــى تركيــز أغلبيــة 
مواردهــا فــي المــواد الدراســّية التــي ســيتّم اختبارهــا. بالتالــي، قــد يكــون االختبــار المطلــوب 
بموجــب قانــون التعليــم اإللزامــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” ســيفًا ذا حّديــن بالنســبة لتعليــم 
الفنــون. وبحســب مــا الحظــه بعــض الباحثيــن، قــد يــؤدي التشــديد علــى االختبــار فــي القــراءة 
والرياضّيــات بســهولة إلــى تقليــص الوقــت التعليمــي فــي المجــاالت غيــر الُمخَتَبــرة والحــّد مــن 
االهتمــام بتطويــر المناهــج الدراســّية فــي المجــاالت غيــر الُمخَتَبــرة )ستيتشــير، هاميلتــون 
يؤّكــد  الواقــع،  فــي   .)2003  ،]Stecher, Hamilton, and Gonzalez[ وجونزاليــز 
 )Council for Basic Education( التعليــم األساســّي تقريــٌر أصــدره مؤّخــرًا مجلــس 
)فون زاسترو وجانك ]Von Zastro and Janc[، 2004( على هذا القلق. وقد وجدت 
النتائــج الُمســتخلصة مــن دراســٍة اســتقصائّيٍة شــملت 965 مديــرًا فــي مــدارس ابتدائّيــة وثانويــة 
لينــوي( أّن 25 فــي المئــة  مــن أربــع واليــات )هــي نيويــورك، ونيــو مكســيكو، وماريانــد، واإ
مــن المــدارس قــد قّلصــت وقتهــا التعليمــي الُمخصــص للفنــون، فــي حيــن زادت 75 فــي المئــة 

منهــا وقتهــا التعليمــي الُمخصــص للرياضيــات، والكتابــة، والقــراءة. 
ُتعتبــر الفنــون عرضــًة بشــكٍل خــاّص للتأثيــر الســلبّي غيــر المقصــود الناتــج عــن قانــون 
التعليــم اإللزامــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” علــى الوقــت التعليمــي، بالنظــر إلــى أّن الوقــت 
التعليمــي محــدوٌد أصــًا فــي عــدٍد مــن المــدارس. وفــي عــام 1997، تــم إصــدار بطاقــة 
 National( للتقييــم الوطنــي للتقــّدم التعليمــي )Arts Report Card( التقريــر حــول الفنــون 
]Assessment of Educational Progress ]NAEP(. وُتعتبر بطاقة التقرير حول 
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الفنــون للتقييــم الوطنــي للتقــّدم التعليمــي المعاينــة الوطنّيــة الوحيــدة للمــدارس التــي تفيــد بتوفّــر 
تعليــم الفنــون فــي المــدارس، مــع الِعلــم أّن تقريــر التقييــم الوطنــي للتقــّدم التعليمــي لعــام 1997 
هــو األكثــر حداثــة.2 وبحســب التقييــم الوطنــّي للتقــّدم التعليمــي، قّدمــت 43 فــي المئــة فقــط 
مــن المــدارس تعليــم الموســيقى ثــاث مــرات فــي األســبوع علــى األقــّل، وقّدمــت 52 فــي المئــة 
فقــط تعليــم الفنــون البصرّيــة بهــذه الوتيــرة علــى األقــّل. قّدمــت 3 فــي المئــة فقــط مــن المــدارس 
تعليــم الرقــص ثــاث مــّرات فــي األســبوع علــى األقــّل، ولــم توفّــر أغلبّيــة )80 فــي المئــة( 
المــدارس أي فرصــة لصفــوف الرقــص. بالمثــل، قّدمــت 10 فــي المئــة فقــط مــن المــدارس 
تعليــم المســرح ثــاث مــرات فــي األســبوع علــى األقــّل، ولــم ُتعّلــم أغلبّيــة المــدارس )74 فــي 
المئــة( المســرح. علــى الرغــم مــن ذلــك، حتّــى فــي المــدارس التــي َتَوفَّــَر فيهــا تعليــم الموســيقى، 
أو الفنــون البصرّيــة، أو الرقــص، أو المســرح، كانــت أغلبيــة هــذه المــدارس تُقــّدم ذلــك التعليــم 

لمجموعــٍة فرعيــٍة فقــط مــن مجمــوع الطــّاب. 

نشوء الشراكات في مجال الفنون
تطــّورت الشــراكات فــي مجــال الفنــون بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون فــي المجتمــع إلــى حــدٍّ 
كبيــٍر لتتيــح للطــاب التعــّرف إلــى الفنــون، وباألخــّص فــي المــدارس التــي ليــس فيهــا معّلمــو 
فنــون، كمــا هــي الحــال فــي أغلبيــة المــدارس التــي يرتادهــا الطــّاب فــي التعليــم األساســّي مــن 
الحضانــة إلــى الصــّف الثامــن والمــدارس فــي المناطــق ذات مســتوى دخــل أدنــى. يبــدو أّن 
 .)2001 ،]Myers[ عــدد الشــراكات بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون ينمــو بســرعة )مايــرز
ُتحّقق المدارس المنافع من هذه الشــراكات من خال االســتفادة من إعداد البرامج التكميلّي 
والخبــرة فــي مجــال الفنــون التــي ال تســتطيع توفيرهــا بخــاف ذلــك. وتحقــق منّظمــات الفنــون 
المنافــع باعتبــار أّنهــا تصبــح أكثــر بــروزًا فــي مجتمعاتهــا، وتحشــد الجماهيــر المســتقبلية 
 McCarthy and[ ألعمالهــا مــن خــال تعريــف األطفــال إلــى الفنــون )مــاك كارثــي وجينيــت
Jinnett[، 2001(. بالنســبة لبعــض منّظمــات الفنــون، يمكــن أن يوفّــر العمــل مــع المــدارس 

بعــض الدخــل الــّازم وأن يجعــل المنّظمــات أكثــر جاذبيــًة للجهــات المانحــة. 
جمــع بحــٌث حديــٌث األدلّــة الكافيــة حــول أهمّيــة بنــاء شــراكات فــي مجــال الفنــون 
يتجــاوز  مــا  إلــى  الفنــون  بتعليــم  الدفــع  إلــى  الرامــي  الجهــد  مــن  أساســيًا  جــزءًا  باعتبارهــا 
النشــاطات الموّجهــة نحــو التعريــف والخارجــة عــن المنهــج الدراســّي لقلّــٍة ُمختــارة لتصبــح 
جــزءًا مــن المنهــج الدراســّي اليومــي لجميــع الطــّاب فــي مختلــف الصفــوف الدراســّية )للمحــٍة 

إّن تقريــر التقييــم الوطنــي للتقــّدم التعليمــي )NAEP report( محصــوٌر بعّينــٍة وطنّيــٍة تضــّم غــرف الصــّف الثامــن؛ فقــد   2
حالــت القيــود المفروضــة علــى التمويــل دون إدراج صفــوف دراســّية أخــرى. 
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 .)1996 ،]Remer[ حــول هــذه الشــراكات وتاريخهــا، راجــع ريميــر
ُكِتــب الكثيــر حــول كيفّيــة تعريــف هــذه الشــراكات واألمــور التــي تجعلهــا ناجحــة )مثــًا، 
 Dreeszen and[ 2003؛ دريســزين وديــزي ،]Lind and Lindsley[ لينــد وليندســاي
Deasy[، 1999؛ هيــرزي ]Hirzy[، 1996؛ لونجــاي ]Longley[، 1999؛ ريميــر 
 Seidel,[ ومارتينيلــو  إيبيــل  ســيديل،  ]Myers[، 1996؛  مايــرز  1996؛   ،]Remer[
Eppel, and Martiniello[، 2001(. تــم تعريــف النجــاح بمجموعــٍة مــن الطــرق، بمــا 
فــي ذلــك باســتدامة الشــراكة وبالنتائــج التــي يحّققهــا الطــاب والمعّلمــون والمــدارس. تشــير 
اللمحــات حــول نتائــج الشــراكات إلــى أّنــه يمكــن أن يكــون إلعــداد برامــج تعليــم الفنــون الــذي 
يتــم تطويــره مــن خــال الشــراكات فــي مجــال الفنــون تأثيــراٌت إيجابيــٌة علــى تعليــم المعّلميــن، 
2002؛   ،]Deasy[ )ديــزي  االجتماعــّي  ونموهــم  الطــاب  وتعلّــم  المدرســة،  فــي  والجــّو 
فيســكي ]Fiske[، 1999؛ هوروويتــز ]Horowitz[، 2004(. وفــي حيــن يّتفــق معظــم 
ــة دورًا مهمــًا فــي تطبيــق تعليــم الفنــون،  ــه يمكــن أن تــؤدي شــراكات مثالّي المراقبيــن علــى أّن
يحــّذر البعــض مــن أّن الشــراكة النموذجّيــة توفّــر فــي المقــام األّول للطــّاب والمعّلميــن فرصــة 
عــداد برامــج  تــذّوق الفنــون وتقديرهــا والتعــّرف إلــى الفنــون بــداًل مــن تقديــم تعّلــٍم موضوعــيٍّ واإ

 .)1996 ،]Remer[ ؛ ريميــر]Myers[ تسلســلّي )مايــرز
رّكــزت المناقشــات األخيــرة بيــن الخبــراء فــي مجــال تعليــم الفنــون علــى الحاجــة إلــى 
أن تســاعد منّظمــات الفنــون المــدارس فــي تطويــر منهــٍج دراســيٍّ وتقييمــات إلتقــان الطــّاب، 
والعمــل مــع المــدارس لتوفيــر التطويــر المهنــّي لــكّل مــن األخصائييــن فــي مجــال الفنــون 
والمعّلميــن الذيــن يملكــون معرفــًة عاّمــًة والذيــن يريــدون تعليــم الفنــون و/أو دمجهــا فــي التعليــم 
 ،]Dreeszen[ 1996؛ دريســزين ،]Remer[ فــي مجــاالت مــواد دراســية أخــرى )ريميــر
2002؛ مايــرز ]Myers[، 2001؛ بورنافــورد ]Burnaford[، 2001(. وتقتــرن أيضــًا 
الحاجــة إلــى إجــراء الشــركاء تقييمــات للبرامــج مــن أجــل تقديــر جــودة إعــداد برامــج الفنــون، 
وضمــان االســتجابة لحاجــات المــدارس، وتوثيــق نتائــج البرامــج بأهمّيــة متناميــة )مثــًا، 

 .)2002 ،]Dreeszen[ دريســزين
حــّددت المناطــق التعليميــة التــي هــي فــي طــور عمليــة تطبيــق برامــج تعليــم الفنــون 
لنجاحهــا. وحــّددت  أساســّي  أّنــه  الفنــون علــى  فــي مجــال  الشــراكات  تؤّديــه  الــذي  الــدور 
دراســة حملــت عنــوان “كســب ميــزة الفنــون” )Gaining the Arts Advantage( )لونجــاي 
]Longley[، 1999( وشــملت 91 منطقــة تعليميــة علــى امتــداد البلــد والتــي كانــت تعمــل 
علــى تطبيــق برامــج تعليــم الفنــون فــي مدارســها والمحافظــة عليهــا عــددًا مــن العوامــل المهّمــة 
المــدارس،  إدارة  مجالــس  مــن  الدعــم  العوامــل  هــذه  فــي جهودهــا. وشــملت  تســاهم  التــي 
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والُمراقبيــن والمديريــن فيهــا؛ واالســتمرارّية فــي قيــادة المدرســة والمجتمــع؛ وتوظيــف منّســقي 
فنــون فــي المنطقــة؛ وتطويــر قــدرات المعّلميــن الذيــن يتمّتعــون بالتجربــة والخبــرة فــي مجــال 
عــداد قــوي فــي المــدارس االبتدائيــة؛ وخّطــة شــاملة لتطبيــق البرامــج والتحســين  الفنــون؛ واإ
ــة الُمســتخلصة مــن هــذه  ــل النتيجــة المركزّي المســتمر للبرامــج. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تتمّث
الدراســة بــأّن العامــل الوحيــد األكثــر أهمّيــًة فــي المحافظــة علــى تعليــم الفنــون فــي المــدارس 
هــو االنخــراط النشــط لشــرائح المجتمــع ذات التأثيــر — أي األهالــي، وشــركات األعمــال 
والفنانيــن  المحلّيــة  الفنــون  منّظمــات  وبالتأكيــد  والمؤسســات،  المدنييــن،  والقــادة  المحلّيــة، 
المحلّييــن. وعلــى وجــه الخصــوص، حــّددت الدراســة الشــراكات بيــن المــدارس ومنّظمــات 
الفنــون علــى أّنهــا اســتراتيجية ُمســتخدمة بشــكٍل متكــّرٍر وُمعتمــدة مــن ِقَبــل المناطــق التعليمّيــة 
لدعــم تعليــم الفنــون والتــي اّتضــح أّنهــا مهّمــة لتطويــر المنهــج الدراســّي، وتدريــب المعّلميــن، 
وتعريف الطّاب إلى الفنون. وبشكٍل ملحوظ، تشمل خّطة منطقة لوس أنجلوس التعليمّية 
الموّحــدة )LAUSD( التــي تمتــّد علــى عشــرة أعــوام عــددًا مــن العوامــل المحــّددة فــي تقريــر 

لونجــاي باعتبارهــا أساســّية لتطبيــق برامــج تعليــم الفنــون. 

حالة مقاطعة لوس أنجلوس 
 Arts Education( أصدرت عام 2001 فرقة العمل المكّلفة بتعليم الفنون للوس أنجلوس
Task Force for LA(3 تكليفــًا بإجــراء دراســة اســتقصائّية علــى نطــاق مقاطعــة لــوس 
أنجلــوس تشــمل جميــع المناطــق التعليميــة البالــغ عددهــا 82 منطقــة وتخــدم مجمــوع الـــ1.7 
مليــون طالــب علــى امتــداد المــدارس البالــغ عددهــا 1,745 مدرســة فــي المقاطعــة، بصفتهــا 
الدراســة  مــن  الغــرض  المّتحــدة. كان  الواليــات  فــي  بالســّكان  اكتظاظــًا  المقاطعــة األكثــر 
االســتقصائّية تحديــد المعلومــات الحالّيــة بشــأن تعليــم الفنــون فــي المقاطعــة )مثــًا، تعييــن 
والتطويــر  التسلســلّي،  الفنــون  تعليــم  وَتَوفُّــر  والشــراكات،  والتمويــل،  والمــوارد،  الموظفيــن، 
المهنــّي(. أفــادت ســبٌع وثاثــون فــي المئــة مــن المناطــق بأّنــه ليــس لديهــا أي منهــج تعليمــي 
تسلســلّي محــّدد لتعليــم الفنــون فــي أيٍّ مــن االختصاصــات فــي أّي صــفٍّ دراســيٍّ فــي أي 
مدرســة. وكانــت مصــادر تمويــل تعليــم الفنــون األكثــر ذكــرًا الدعــم مــن رابطــات األهالــي 
ونشــاطات جْمــع األمــوال. اعتمــدت المــدارس أيضــًا علــى الِمَنــح علــى مســتوى الواليــة، بمــا 
 California( دارة التعليــم فــي كاليفورنيــا فيهــا تلــك مــن مجلــس كاليفورنيــا للفنــون )CAC( واإ

تتألّــف فرقــة العمــل المكّلفــة بتعليــم الفنــون للــوس أنجلــوس )Arts Education Task Force for LA( مــن قــادة فــي   3
عــداد البرامــج لتعليــم الفنــون للمــدارس  مجتمعــي الفنــون والتعليــم العــام. وهــي ترّكــز علــى االرتقــاء بجــودة المنهــج الدراســي واإ

الرســمية للتعليــم األســـاسي )التعليــم مــن الحضانــة الــى الثانويــة( )K-12( فــي مختلــف أنحــاء مقاطــة لــوس أنجلــوس. 
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Department of Education(. قالــت أغلبيــة المناطــق إّنهــا خّصصــت أقــّل مــن 1 
فــي المئــة مــن موازنتهــا اإلجمالّيــة لتعليــم الفنــون. لّخــص مؤّلفــو التقريــر حــول الدراســة 
النظــام  فــي  الُمســتخلصة اإلجمالّيــة بقولهــم: “إّن معظــم األطفــال  نتائجهــم  االســتقصائّية 
التعليمــي فــي المقاطعــة يختبــرون تعليــم الفنــون بطريقــٍة مخّصصــة )غيــر منّظمــة( بــداًل منــه 

بشــكٍل تسلســلّي...” )يونايتــد آرتــس ]United Arts[، 2001، ص. 8(. 
مــن  تقديمهــا  تــّم  ببرامــج  الفنــون  إلــى  الطــّاب  لتعريــف  المصــدر األساســّي  َتَمثّـَـل 
خــال شــراكات مــع منّظمــات محلّيــة. أفــادت ثمانــون فــي المئــة مــن المناطــق بــأّن البرامــج 
مــن جهــاٍت مــزّودٍة خارجّيــٍة كانــت ُتســتخدم بانتظــام فــي مختلــف أنحــاء منطقتهــا التعليمّيــة. 
وأفــادت أربــع وخمســون فــي المئــة بانخراطهــا فــي شــراكات فــي مجــال تعليــم الفنــون مــع 
منّظمــات خارجّيــة، علــى الرغــم مــن أّن أغلبيــة المناطــق اعتبــرت أّن الشــراكة هــي مجــّرد 
ترتيــب رعايــة بســيط. كانــت الشــراكات التــي وضــع فــي ســياقها المشــاركون أهدافــًا مشــتركًة 
وعملــوا معــًا لتحقيــق هــذه األهــداف نــادرة. فــي الواقــع، الحــظ مؤّلفــو تقريــر عــام 2001 
حــول الدراســة االســتقصائية علــى نطــاق مقاطعــة لــوس أنجلــوس أّن جميــع الُمشــاركين فــي 
الدراســة فــي المقاطعــة قــد أعربــوا عــن حــذٍر بشــأن اســتثمار الوقــت فــي تطويــر شــراكاٍت قــد 
ال تكــون جديــرة باالهتمــام أو مســتدامة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، الحــظ المؤّلفــون أيضــًا أّن 
دور الشــراكات فــي تقديــم برامــج فنــون للطــّاب قــد يكــون مهمــًا بشــكٍل متزايــٍد فــي حــال فشــلت 

مــوارد المنطقــة بتوفيــر إعــداد أفضــل للبرامــج فــي المــدارس. 

المفاهيم الرئيسّية من الدراسات السابقة 

يديــن إطــار عمــل هــذه الدراســة المفاهيمــي للــرؤى الُمســتنتجة مــن الدراســات الســابقة حــول 
الشــراكات فــي مجــال الفنــون التــي تــّم نشــرها خــال األعــوام الخمســة عشــرة الماضيــة. لقــد 
اســتفدنا علــى وجــه الخصــوص مــن تحديــد نوعــّي الشــراكات المختلفيــن والســمات الرئيســّية 

للشــراكات الناجحــة، بحســب الوصــف الــوارد فيمــا يلــي.

نوعا الشراكات في مجال الفنون 
يتمثّــل أحــد المفاهيــم األكثــر أهمّيــة فــي الدراســات الســابقة حــول الشــراكات فــي مجــال الفنــون 
 Jane( بالتمييــز بيــن “المعامــات البســيطة” و“المشــاريع المشــتركة”. كّيفــت جايــن ريميــر
Remer( )1996، ص. 116-117( هذيــن المصطلحيــن مــن دراســٍة مــن إعــداد كريــج 
دريســزين )Craig Dreeszen( )1990( وعّرفــت الشــراكات بيــن المــدارس ومنّظمــات 
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الفنــون علــى أّنهــا تنتمــي إلــى أحــد النوعيــن: 

•  المعامــالت البســيطة. فــي شــراكٍة مــن نــوع المعاملــة البســيطة، يقــّدم فّنــاٌن أو منّظمــة 
فنــون برنامــج فنــون لطــّاب مدرســة وتشــتري المدرســة البرنامــج. تــؤّدي مجموعــة 
الفنــون دور البائــع، وتــؤدي المدرســة دور المســتهلك. ال تشــارك المدرســة بشــكٍل 
مفيــٍد فــي تصميــم برنامــج الفنــون، وتجــري الجهــة المــزّودة للبرنامــج تقييمــًا محــدودًا 
للحاجــات أو تكييفــًا للبرنامــج مــع موقــع المدرســة المحــدد، أو ال تقــوم بذلــك البتــة. 
•  المشــاريع المشــتركة. المشــروع المشــترك هــو تفاعــٌل أكثــر تعقيــدًا. تعمــل مدرســٌة 
ومنّظمــة فنــون معــًا مــن أجــل تحديــد حاجــات الطــاب ومــن أجــل تصميــم برنامــج 
ن كان هــذا التفاعــل بمثابــة حــدٍث لمــّرٍة واحــدة، يمكــن  إغنائــي لتعليــم الفنــون. حتّــى واإ
مــع ذلــك اعتبــاره مشــروعًا مشــتركًا. وقــد تــؤّدي سلســلٌة مــن المشــاريع المشــتركة إلــى 

تعــاوٍن مســتمّر. 

تقــّدم ريميــر أيضــًا إطــار عمــٍل للمــدارس ومنّظمــات الفنــون مــن أجــل تقييــم مــا تســّميه 
“فعالّيــة” نوعــي الشــراكات المختلفيــن. يمكــن اعتبــار العناصــر التــي حّددتهــا عوامــل تنبؤّيــًة 
محتملــًة لتأثيــر برنامــٍج علــى الطــّاب، والمعّلميــن والمــدارس. أّمــا العناصــر التــي ضّمنتهــا 
فهــي كثافــة التعليــم وطبيعتــه ونمطــه؛ وتقييــم الحاجــات والتخطيــط؛ وتدريــب الفّنانيــن؛ ونــوع 
البرنامــج الــذي يتــّم تقديمــه )مثــًا، التطويــر المهنــي، تطويــر المنهــج الدراســي، مــواد المــوارد 
التعليميــة(؛ وتوثيــق البرنامــج وتعميــم التوثيــق؛ وتقييــم البرنامــج؛ وتقييــم الطــّاب. لــم يتــم 
نــوع  مــن  الفنــون  فــي مجــال  للشــراكات  إجــراء أي دراســة مقاِرنــة منهجّيــة  تاريخــه  حتّــى 
المعامــات البســيطة مقابــل تلــك مــن نــوع المشــاريع المشــتركة والتــي تنظــر فــي الفعاليــة 

النســبية والتأثيــر علــى النتائــج التــي يحّققهــا الطــاب أو المعّلمــون أو المدرســة. 
أدنــى  تعليمّيــة  بفعاليــة  البســيطة  المعامــات  تربــط ريميــر  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
مســتوى. إّنهــا تحــرص علــى ماحظــة أّن هــذا الربــط قــد ال يعكــس دائمــًا الواقــع وأّن حّتــى 
ــة يمكــن أن تكــون قّيمــة. ففــي  المعامــات البســيطة التــي تقتــرن بمســتوى أدنــى مــن الفعالّي
ــان أو  ــل منّظمــة فنــون )AO( أو فّن ــٍة بســيطة، يتــم تصميــم الخدمــة وتوفيرهــا مــن ِقَب معامل
وكالــة خارجّيــة. وُتعتبــر الشــراكة مــع منّظمــة الفنــون ســاكنة وغيــر رســمّية نســبيًا، وهــي توفّــر 
التعريــف الــدوري إلــى الفنــون فحســب. ال يتــم إجــراء أي تقييــم للحاجــات مــن أجــل تحديــد 
األمــور التــي قــد تعــود بالمنفعــة علــى المــدارس أو المعّلميــن أو الطــّاب. وتتكــّون البرامــج 
مــن نشــاٍط واحــد، مصّمــم مــن دون ُمدخــات مــن المعّلميــن. وتكــون البرامــج معزولــًة عــن 
منهج المدرســة الدراســّي أو غير مرتبطة به، وال يتّم اســتخدام المعّلمين بصفتهم موارد، وال 
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تتوفّــر المــواد للمعّلميــن، وال يتــّم توفيــر التدريــب للمعّلميــن، وال يعمــل الفّنانــون مــع المعّلميــن 
نمــط  الميدانّيــة  والرحــات  والمعــارض،  المســرحي،  األداء  عــروض  ُتعتبــر  الطــّاب.  أو 

التعليــم االعتيــادّي. فــي حــال إجــراء تقييــم للبرنامــج، تجريــه منّظمــة الفنــون. 
بحســب ريميــر، مــن األكثــر ترجيحــًا أن ترتبــط المشــاريع المشــتركة بفعاليــة تعليميــة 
أعلــى. فعنــد أعلــى مســتوى مــن الفعاليــة، ينشــأ برنامــٌج مــن جهــٍد تعاونــّي، ويدمــج سلســلًة 
قائمــًة مــن األحــداث، ويشــمل مــواد المنهــج الدراســي اإلعــدادّي ومــواد المنهــج الدراســي 
للمتابعــة، ويوفّــر التوجيــه والتدريــب للمعّلميــن والفّنانيــن. َتظَهــر إقامــات الفّنانيــن، وورش 
العمــل، وتطويــر قــدرات المعّلمين/الموظفيــن فــي مرحلــٍة متقّدمــٍة مــن سلســلة الفعالّيــة وهــي 
جــراؤه  تعكــس معامــات أكثــر تعقيــدًا بيــن المدرســة ومنّظمــة الفنــون. يتــّم تطويــر التقييــم واإ
بشــكٍل مشــترٍك مــن ِقَبــل المدرســة ومنّظمــة الفنــون. وترّكــز الشــراكة علــى التعليــم والتعلّــم بــداًل 

منــه علــى مجــّرد تعريــف الطــّاب إلــى الفنــون. 

خصائص الشراكات الناجحة 
وجــدت دراســاٌت حديثــٌة رّكــزت إلــى حــدٍّ كبيــٍر علــى الشــراكات الناجحــة والمتطــّورة نســبيًا 
مــن نــوع المشــاريع المشــتركة )مثــًا، دريســزين ]Dreeszen[، 2002؛ دريســزين وديــزي 
 ،]Longley[ 1996؛ لونجاي ،]Hirzy[ 1999، هيرزي ،]Dreeszen and Deasy[
1999؛ مايرز ]Myers[، 1996؛ ريمير ]Remer[، 1996؛ سيديل، إيبيل، ومارتينيلو 
مــن  معّينــًة  بشــكٍل متســٍق مجموعــًة   )2001 ،]Seidel, Eppel, and Martiniello[

الســمات التــي تمّيــز الشــراكات القوّيــة: 

•  الهــدف المشــترك. يكمــن فــي جوهــر الشــراكات الناجحــة هــدٌف صريــح، تتشــاركه 
الرئيســّية  األولوّيــة  والمــدارس  الطــاب  لجعــل حاجــات  الفنــون والمدرســة،  منّظمــة 
لمهّمــة الشــراكة. يتطّلــب هــذا الهــدف مــن منّظمــات الفنــون والمــدارس العمــل معــًا مــن 
أجــل تحديــد حاجــات المــدارس، والمعّلميــن، والطــاب ومــن أجــل إيجــاد طــرٍق لَتَكيُّــف 
 Seidel,( إيبيــل ومارتينيلــو َوَجــَد ســيديل،  الحاجــات.  تلــك  مــع  الفنــون  منّظمــات 
Eppel, and Martiniello( )2001( أّن الشــراكات التــي تســتمّر هــي تلــك التــي 
ُيَغلِّــب فيهــا الفّنانــون ومنّظمــات الفنــون حاجــات الطــّاب والمعّلميــن علــى حاجاتهــم 

الخاصــة. 
•  التواصل الفّعال. ُيعتبر التواصل بين الشــركاء مهمًا بالنســبة لفهم األفراد والمنّظمات 
ــم البعــض منهــا البعــض اآلخــر، وثقافاتــه، وأهدافــه ومحدودّياتــه والحترامهــا. مــن  لقَي
الواضــح أّنــه كّلمــا كان الشــركاء يعرفــون أمــورًا أكثــر البعــض منهــم عــن البعــض 
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اآلخــر، ســيتمّكنون بشــكٍل أفضــل مــن تطويــر برامــج ناجحــة ومســتدامة. قــد يــؤّدي 
التواصــل المحــدود إلــى حــاالٍت مــن ســوء فهــم حاجــات اآلخريــن أو حوافزهــم أو 
ســوء تصّورهــا. فمثــًا، قــد يشــتكي المعّلمــون والمــدارس مــن أّن الفّنانيــن ال يفهمــون 
األولوّيــات التعليمّيــة وثقافــة مدرســٍة مــا، فــي حيــن قــد ال تفهــم منّظمــات الفنــون ســبب 
مقاومــة المــدارس للســماح للطــّاب بمغــادرة غــرف الصــّف مــن أجــل حضــور برامــج 

فنــون. 
•  تقييــم البرنامــج. تدعــو الحاجــة إلــى قيــام الشــركاء بتوثيــق برامجهــم الخاّصة وتقييمها. 
ويجــب أن تشــمل أيضــًا الشــراكات التــي ترّكــز علــى توفيــر تعليــم الطــّاب تقييمــًا لتعلّــم 
الطالــب. ويجــب اســتخدام نتائــج تقييــم البرامــج أو تقييــم الطــّاب لتحســين إعــداد 
برامــج تعليــم الفنــون مــن أجــل تحقيــق األهــداف التعليميــة بشــكٍل أفضــل. ويمكــن أيضــًا 
اســتخدام نتائــج توثيــق البرامــج والطــّاب مــن أجــل الحصــول علــى التمويــل والمــوارد 
الّازمــة ودعــم تأييــد تعليــم الفنــون. تواجــه الشــراكات التــي تفشــل فــي إدراج التوثيــق، 
والتقييم، والتقدير خطر تطوير برامج ال تُنتج مكاســب تعليمّية للطّاب أو المعّلمين 

أو ال تُقنــع الجهــات الداعمــة المحتملــة بــأّن البرامــج قّيمــة. 
•  القيــادة. تعتمــد الشــراكات علــى األفــراد الذيــن يلتزمــون التزامــًا قويــًا بتعليــم الفنــون. 
يوفّــر القــادة الرؤيــة للشــراكة، ويلتمســون انخــراط اآلخريــن فــي المجتمــع، ويوفّــرون 
التوجيــه والتركيــز لجهــود المشــاركين، وييّســرون تحديــد الهــدف. ويمكــن أن يقــوم 
والوقــت  الموّظفيــن  وباألخــّص  المدرســة،  مــوارد  “حــّراس”  — بصفتهــم  المديــرون 

التعليمــي — بإنجــاح شــراكة أو برنامــٍج كامــٍل لتعليــم الفنــون أو بإفشــالهما. 
•  المــوارد المالئمــة. تتطلّــب الشــراكات الناجحــة مــوارد مائمــة )والتــي يتــّم تعريفهــا 
بشــكٍل واســٍع علــى أّنهــا الوقــت، ورأس المــال البشــري، واألمــوال، والمنشــآت( مــن 
ــة. يســاعد األخــذ بزمــام  المجتمــع ككّل، كمــا أيضــًا مــن المــدارس والمناطــق التعليمّي
الفنــون علــى نطــاٍق واســٍع واالســتثمار فيهــا علــى اســتمرار  فــي مجــال  الشــراكات 
البرامــج فــي األوقــات العصيبــة عندمــا تكــون المــوارد نــادرة، ويعــّززان جهــود البرنامــج 
عندمــا تكــون المــوارد أكثــر وفــرة. تتطلّــب الشــراكات الناجحــة بــذل جهــٍد متواصــٍل مــن 
أجــل إشــراك اآلخريــن فــي المجتمــع — معّلميــن آخريــن، وفنانيــن آخريــن، واألهالــي، 

والمديريــن، وقــادة المجتمــع، وشــركات األعمــال المحلّيــة. 
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غرض الدراسة ومقاربتها

باســتخدام الرؤى الُمســتنتجة من الدراســات الســابقة من أجل تشــكيل إطار العمل المفاهيمي 
لتحليلنــا التجريبــي، شــرعنا بدراســة عّينــٍة مــن الشــراكات فــي مجــال الفنــون التــي تــم تأسيســها 
فــي إطــار خّطــة   )Arts Prototype Schools( الفنــون النموذجّيــة ِقَبــل مــدارس  مــن 
 LAUSD Arts Education( منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة لتعليــم الفنــون
Plan(. علــى عكــس دراســاٍت ســابقٍة حــول الشــراكات فــي مجــال الفنــون، والتــي وصفــت 
ــًة مــن الشــراكات األكثــر نجاحــًا وتطــّورًا الُمســتنتجة مــن مئــات الشــراكات علــى امتــداد  حفن
البلــد، نظــرت هــذه الدراســة فــي عّينــٍة مــن الشــراكات النموذجّيــة فــي مجــال الفنــون مــن أجــل 
ــٍة حضريــٍة كبيــرة. وتمّثــل الغــرض مــن هــذه  ــة عملهــا بالفعــل فــي منطقــٍة تعليمّي تحديــد كيفّي
الدراســة بتحديــد أنــواع الشــراكات القائمــة بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون ودراســة مــدى َتَوفُّــر 
الســمات التي وجدت دراســاٌت ســابقٌة أّنها تمّيز الشــراكات الناجحة في الشــراكات المشــمولة 

فــي عّينتنــا. وقــد هــدف مشــروعنا بشــكٍل محــّدد إلــى:

•  تحديد أهداف المدارس ومنّظمات الفنون المرجّوة من تشكيل الشراكات
•  دراســة أنمــاط التفاعــل بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون ووصــف أنــواع الشــراكات 

عّينتنــا فــي  الموجــودة 
•  الكشف عن العوامل التي تيّسر الشراكات الفّعالة أو التي تعيقها. 

وَتَشــكَّل صميــم هــذه الدراســة مــن سلســلٍة مــن المقابــات شــبه المنّظمــة مــع معّلميــن 
ومديــري مــدارس، ومديــري منّظمــات فنــون )أو مديــري تعليــم الفنــون فــي المنّظمــات األكبــر(، 
المحلّيــة.4 اخترنــا عّينــة عشــوائّية شــرائحّية تضــّم 11  المناطــق  فــي  الفنــون  ومستشــاري 
مدرســة واســتخدمنا مقاربــة دراســة حالــة، حيــث أجرينــا فــي كّل مدرســة مقابــات متعــّددة 
ــم  مــدة كّل واحــدة 30 دقيقــة مــع مديــر المدرســة، ورئيــس كادر الفنــون فــي المدرســة، ومعّل
فنــوٍن واحــد. أجرينــا أيضــًا مقابــات عبــر الهاتــف مــّدة كّل واحــدة 45 دقيقــًة مــع مديــري )أو 
مديــري تعليــم الفنــون( 34 منّظمــة فنــون وقابلنــا منّســقي الفنــون المحلييــن العشــرة جميعهــم 

شــملت خطــة المشــروع فــي األصــل مرحلتيــن. يتــم تقديــم النتائــج الُمســتخلصة مــن المرحلــة األولــى فــي هــذا التقريــر. وفــي   4
المرحلــة الثانيــة، خّططنــا إلجــراء تقييــٍم معّمــٍق لتأثيــر الشــراكات علــى النتائــج التــي يحرزهــا المعّلمــون )مثــًا، المواقــف إزاء 
تعليــم الفنــون، التغّيــرات فــي الممارســات التعليمّيــة، دمــج الفنــون فــي المنهــج الدراســي، معرفــة الفنــون، والرضــا الوظيفــي(. 
تــم إلغــاء المرحلــة الثانيــة مــن خطــة المشــروع بســبب عمليــات قطــع التمويــل الكبيــرة مــن ِقَبــل مجلــس كاليفورنيــا للفنــون 

)CAC( فــي خريــف عــام 2004، والــذي ألغــى كّل الِمَنــح. 
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فــي المنطقــة التعليميــة.5
مــن المهــّم ماحظــة أّن هــذه الدراســة ترّكــز علــى مكــّوٍن واحــٍد فقــط — وهــو بنــاء 
الشــراكات فــي مجــال الفنــون — مــن أهــداف متعــّددة لخّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة 
الموّحــدة )LAUSD(، والــذي يتــّم وصفــه بشــكٍل كامــٍل فــي الفصــل الثانــي. لــم يكــن الهــدف 
مــن هــذا التقريــر أن يشــّكل تقديــرًا لتقــّدم منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة فــي تحقيــق أهــداف 
الخّطــة اإلجمالّيــة، علــى الرغــم مــن أّن نتائجنــا الُمســتخلصة قــد تســّلط الضــوء علــى األمــور 

التــي قــد تعيــق التقــّدم باتجــاه تحقيــق تلــك األهــداف أو تيّســره. 

تنظيم هذا التقرير 

ــة لتعليــم الفنــون  بحســب مــا ُذكــر أعــاه، إّننــا نصــف خّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّي
)LAUSD’s Arts Education Plan( بشــكٍل كامــٍل فــي الفصــل الثانــي. وفــي الفصــل 
الثالــث، نقــّدم معلومــات حــول مقاربــة بحثنــا، بمــا فــي ذلــك حــول كيفيــة اختيــار عّينتنــا مــن 
المقابــات، وكيفّيــة جْمعنــا  الفنــون، وكيفيــة تصميمنــا لبروتوكــوالت  المــدارس ومنّظمــات 
البيانــات وتحليلهــا. وَنِصــف فــي الفصــل الرابــع خصائــص منّظمــات الفنــون البالــغ عددهــا 
34 منّظمــة والمشــمولة فــي عّينتنــا بمــا فــي ذلــك موازنتهــا، التوظيــف لديهــا، إعــداد البرامــج 
الخــاص بهــا، مهّمتهــا، وتجربتهــا مــع المــدارس، وذلــك بمثابــة ســياٍق للنتائــج الُمســتخلصة 
مــن مقاباتنــا. ونعــرض فــي الفصــل الخامــس وصفــًا للشــراكات التــي أفــادت بهــا المــدارس 
ومنّظمــات الفنــون، بمــا فــي ذلــك أهــداف الشــراكات الُمعلنــة؛ كيفّيــة بــدء الشــراكات؛ التواصــل 
ــات  بيــن الشــركاء؛ التخطيــط للبرامــج؛ وتقييــم البرامــج. وفــي الفصــل الســادس، نــورد التحدّي
ــرة لهــا والتــي حّددتهــا منّظمــات  المختلفــة التــي تعتــرض الشــراكات الناجحــة والعوامــل الُمَيسِّ
لتحســين  اإلرشــادات  ونقــّدم  الســابع خاصاتنــا،  الفصــل  فــي  ونولّــف  والمــدارس.  الفنــون 

الشــراكات فــي مجــال الفنــون، ونناقــش تداعيــات نتائجنــا فــي السياســات. 

علــى الرغــم مــن وجــود 11 منطقــة محلّيــة فــي منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة )LAUSD(، كان أحــد مناصــب   5
مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة شــاغرًا خــال مرحلــة المقابــات التــي ُأجريــت فــي ســياق دراســتنا. 
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 LAUSD’s Arts( ترتكــز خّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة لتعليــم الفنــون
Education Plan( التــي تمتــّد علــى عشــرة أعــوام إلــى عمــل لجنــة بلــو ريبــون )الشــريط 
 Blue Ribbon Committee on Arts( الرفيعــة المســتوى بشــأن تعليــم الفنــون )األزرق
Education( التابعــة للمنطقــة. تشــّكلت اللجنــة مــن عــدٍد مــن األفــراد المحلييــن البارزيــن، 
بمــا فيهــم الرؤســاء المشــاركين للجنــة، وهارولــد ويليامــز )Harold Williams(، بصفتــه 
بــول غيتــي )J. Paul Getty Trust(، وســتيفن الفيــن  الرئيــس الفخــري لمؤسســة ج. 
)Steven Lavine(، بصفتــه رئيــس كال آرتــس )CalArts(. عملــت المجموعــة بالتنســيق 
مــع فريــٍق مــن معّلمــي الفنــون المؤّهليــن مــن أجــل تطويــر الخّطــة، والتــي أقّرهــا مجلــس إدارة 
منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة بأكملــه. وعلــى الرغــم مــن أزمــة الموازنــة التــي 
ضربــت الواليــة علــى مــدار الســنوات المتعــّددة الماضيــة، والتــي فرضــت ضغطــًا علــى منطقــة 
لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة مــن أجــل الحــّد مــن البرامــج المدرســّية، أتــاح الدعــم القــوّي 
 LAUSD( ــة الموّحــدة الــذي قّدمــه مجلــس التعليــم التابــع لمنطقــة لوجــس أنجلــوس التعليمّي
Board of Education( إخضــاع الموازنــة المخّصصــة لتطبيــق خّطــة المنطقــة لتعليــم 

ــة الممتــّدة مــن 1999 إلــى 2009 الســتعراضات موازنــة صحيحــة.  الفنــون للفتــرة الزمنّي

األهداف واألغراض 

لخّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة )LAUSD( لتعليــم الفنــون التــي تمتــّد علــى 
عشــرة أعــوام خمســة أهــداف أّولّيــة:1 

 Los Angeles Unified School( ”2009-1999 راجــع “خّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة لتعليــم الفنــون  1
District Arts Education Plan 1999–2009(، 1999، ص. 5-4.
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16   الشراكات في مجال تعليم الفنون

•  الهــدف رقــم 1. توفيــر برنامــج موضوعــي للمنهــج الدراســّي والتعليــم والتقييــم فــي 
مجــاالت الرقــص، والموســيقى، والمســرح والفنــون البصرّيــة لصفــوف التعليــم األســـاسي 

 .)K-12( )التعليــم مــن الحضــــانة إلــى الثانـــوية(
•  الهــدف رقــم 2. توفيــر الرعايــة للتطويــر المهنــي الــذي يجــري علــى مــدار العام ويشــمل 
المديريــن، ومعّلمــي غــرف الصــّف العاّميــن، ومعّلمــي الفنــون، والفّنانيــن العامليــن فــي 
المــدارس، والتــي تتوافــق مــع معاييــر تعليــم الفنــون الخاصــة بالمنطقــة، ومناهجهــا 

الدراســية، وتقييماتهــا لــألداء. 
•  الهــدف رقــم 3. تطويــر شــراكات مــع منّظمــات الفنــون فــي المجتمعيــن العــاّم والخــاّص 
ومــع شــركات األعمــال لتقديــم الدعــم المالــي والبرمجــي مــن أجــل توطيــد أهــداف 

المنطقــة لتعليــم الفنــون واســتكمالها. 
ــة مــن أجــل تحقيــق  ــم 4. توظيــف وســائل اإلعــام المطبوعــة واإللكترونّي •  الهــدف رق

األهــداف مــن الرقــم 1 إلــى الرقــم 3.
•  الهــدف رقــم 5. تقييــم تأثيــر خّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة لتعليــم 

الفنــون )LAUSD Arts Education Plan( وفعاليتهــا. 

ترّكــز هــذه الدراســة علــى الهــدف رقــم 3، وبالتحديــد علــى الغــرض الثالــث مــن ذلــك 
الهــدف. إّن جميــع أغــراض الهــدف رقــم 3، واالســتراتيجيات الُمســتخدمة فــي تحقيــق تلــك 

األغــراض هــي علــى النحــو اآلتــي:2 

•  الغــرض A. تأســيس مركــز تبــادل خــاّص بتعليــم الفنــون مــن أجــل تنســيق الجهــود بيــن 
المجتمــع والمنطقــة ومــن أجــل توفيــر المــوارد المالّيــة اإلضافّيــة لتوطيــد خّطــة المنطقــة 

لتعليــم الفنــون. 
•  االســتراتيجية رقــم 1. يجــب أن يطلــب ُمراِقــب المنطقــة مــن لجنــة بلــو ريبــون )الشــريط 
 Blue Ribbon Committee for( الرفيعــة المســتوى بشــأن تعليــم الفنــون )األزرق
Arts Education( توفيــر المشــورة والنصــح بشــأن تأســيس مركــز تبــادل خــاص 

بتعليــم الفنــون وتنفيــذه. 
 )”Careers in the Arts“( ”إنشــاء سلســلة “المهــن فــي مجــال الفنــون .B الغــرض  •
وهــي سلســلة زيــارات يقــوم بهــا محترفــون مــن قطاعــات الفنــون، والترفيــه والتكنولوجيــا 

 Los Angeles Unified School( 2009-1999 ”مــن “خّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة لتعليــم الفنــون  2
District Arts Education Plan 1999–2009(، 1999، ص. 19.
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إلــى غــرف الصــف. 
•  االســتراتيجية رقم 1. تعيين شــهر واحد من العام الدراســّي باعتباره “شــهر المهن في 
مجــال الفنــون” )“Careers in the Arts Month”( حيــث تتــّم دعــوة محترفيــن فــي 
مجــال الفنــون لزيــارة المــدارس مــن أجــل التحــّدث عــن عملهــم مــع الطــّاب ومقابلتهــم. 
•  االســتراتيجية رقــم 2. الطلــب مــن ممّثليــن عــن جمعّيــات محترفــة فــي قطــاع الترفيــه 
 National Academy( مثــًا، األكاديمّيــة الوطنّيــة لتســجيل الفنــون والعلــوم —
 Screen( الشاشــة  ممّثلــي  ونقابــة   ،)of Recording Arts and Sciences
Actors Guild(، ونقابــة كتّــاب الشاشــة )Screen Writers Guild(، ومنّظمــات 
أخــرى مماثلــة — تحديــد أعضــاء المنّظمــة الذيــن قــد يكونــون علــى اســتعداٍد لزيــارة 

المــدارس وتبــادل معلومــات بشــأن مهنهــم مــع الطــّاب. 
•  الغــرض C. تشــجيع الشــراكات بيــن منّظمــات الفنــون فــي المجتمــع فــي القطاعيــن 

العــام والخــاّص مــن أجــل تطويــر برامــج لتعزيــز دراســة الفنــون وتوفيرهــا. 
•  االستراتيجية رقم 1. دعوة منّظمات الفنون في المجتمع لتقديم عروض أداء مسرحي 
فــي المــدارس، وورش عمــل فــي غــرف الصــف، وبرامــج إقامــة، وصفــوف تدريــب فــي 

مختلــف اختصاصــات الفنــون باالقتــران مــع الغــرض C مــن الهــدف رقــم 3.1

برنامج مدارس الفنون النموذجّية 4 

يشــرف مديــر برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المســرحّي التابــع لمنطقــة لــوس أنجلــوس 
التعليمّيــة الموّحــدة )]LAUSD Visual and Performing Arts ]VAPA( وموّظفــوه 
التــي   )Arts Education Plan( الفنــون  تعليــم  لخّطــة  الرئيســّية  الخّطــة  تطبيــق  علــى 
تمتّــد علــى عشــرة أعــوام.5 تمثّــل مكــّوٌن رئيســيٌّ مــن تطبيــق الخّطــة ببرنامــج مــدارس الفنــون 

الغــرض C مــن الهــدف رقــم 1 هــو كالتالــي: التعــاون مــع مــوارد الفنــون فــي المجتمــع، مثــل المتاحــف ومنّظمــات فنــون   3
األداء المســرحّي، مــن أجــل تقديــم رحــات ضمــن نطــاق المناهــج الدراســّية وتجــارب فــي المــدارس والتــي تتطابــق مــع معاييــر 

تعلّــم الطــّاب فــي مجــال الفنــون الخاّصــة بالمنطقــة وتعّززهــا. 

ترتكــز المعلومــات المتوفــرة فــي هــذا القســم إلــى اجتماعــات شــخصّية ومحادثــات عبــر الهاتــف غيــر رســمّية مــع فريــق   4
 LAUSD Visual( عمــل برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المســرحّي التابــع لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة 
لــى المــواد التــي تصــف برنامــج  ]and Performing Arts ]VAPA( فــي لــوس أنجلــوس فــي خريــف عــام 2001 واإ

مــدارس الفنــون النموذجّيــة والتــي وّفرهــا فريــق عمــل برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المســرحي. 

يشــرف مكتــب برنامــج الفنــون البصرّيــة واألداء المســرحي )VAPA office(، وهــو قســم مــن منطقــة لــوس أنجلــوس   5
التعليميــة الموّحــدة )LAUSD(، علــى تعليــم الفنــون بأكملــه للمنطقــة. 
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النموذجّيــة )]Arts Prototype Schools ]APS(، الــذي يجــري حاليــًا علــى مســتوى 
المــدارس االبتدائيــة والمتوّســطة مــع هــدف توســيع نطاقــه فــي وقــٍت الحــٍق ليشــمل المــدارس 
الثانوّيــة. تقــّدم المــدارس االبتدائيــة والمتوّســطة طلبــات المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون 
النموذجّيــة لتصبــح مــدارس نموذجّيــة، وبصفتهــا مــدارس نموذجّيــة، تحصــل كل واحــدة منهــا 
علــى تمويــٍل ســنويٍّ تكميلــّي بقيمــة 40,000 دوالر أمريكــي فــي ســبيل توفيــر المــواد ودعــم 
البرنامــج )مثــًا، التطويــر المهنــّي، اإلعــداد الخارجــي لبرامــج الفنــون للطــّاب، معّلمــو الفنــون 

المســافرون(. 
وباالرتــكاز إلــى المعلومــات التــي يتــّم توفيرهــا فــي طلبــات المشــاركة فــي برنامــج 
مــدارس الفنــون النموذجّيــة، يتــّم تعييــن المــدارس فــي واحــدة مــن المراحــل األربــع. يجــب 
أن تبــدأ المــدارس جميعهــا عنــد المرحلــة I وتتقــّدم بشــكٍل مثالــيٍّ مرحلــًة كّل عــام، لتنتهــي 
عنــد المرحلــة IV، التــي ُتعتبــر مرحلــة التطبيــق التــام. يرتكــز التقــّدم فــي المقــام األول إلــى 
عــدد الصفــوف التــي يقّدمهــا البرنامــج )والتــي ُتعتبــر عنــد المســتوى االبتدائــي مرادفــًة لعــدد 
المعّلميــن المنخرطيــن فــي البرنامــج(. تبــدأ المرحلــة I مــع أربعــة معّلميــن، ويــزداد العــدد علــى 
فتــراٍت منتظمــٍة إلــى ثمانيــة معّلميــن فــي المرحلــة II، و12 معّلمــًا فــي المرحلــة III، و16 

 6.IV معّلمــًا إلــى كّل المعّلميــن فــي المرحلــة
يتوّجــب علــى المــدارس إعــادة تقديــم طلبــات المشــاركة فــي البرنامــج كل عــام. مــن 
الناحيــة العمليــة، لــم تكــن المــدارس جميعهــا قــادرة علــى التوّســع إلــى المرحلــة التاليــة، ويعيــد 
ّنمــا تــّم قبــول أغلبيــة المــدارس الُمشــاِركة للتمويــل  البعــض منهــا مرحلــًة معّينــًة لعــاٍم ثــاٍن، واإ
المتواصــل. لقــد بدأنــا مشــروعنا فــي خريــف عــام 2001، وكان هــذا العــام الثالــث مــن برنامــج 
مــدارس الفنــون النموذجيــة. كان البرنامــج يضــّم 134 مدرســة. كانــت ســبع وأربعــون مدرســة 
فــي المرحلــة I، و37 فــي المرحلــة II، و37 مدرســة تعــود لعــاٍم ثــاٍن فــي المرحلــة II، و13 

 .III فــي المرحلــة

فريق عمل البرنامج الرئيسّي

تقــع علــى عاتــق مديــري المــدارس المســؤولية األولّيــة مــن حيــث إدارة برنامــج مــدارس الفنــون 

المســارات.  متعــٍدد  تقويــٍم  علــى  بنــاًء  للمــدارس  الزائريــن  للفنانيــن  الزمنــّي  والجــدول  الــكادر  معّلمــي  عــدد  تعديــل  تــم   6
 Public School Parents( وبحســب التعريف الوارد على الموقع اإللكتروني لشــبكة أهالي طّاب المدارس الرســمّية(
www.peparents.net[ )Network[، “تنــّص البرامــج األحاديــة المســار علــى اتبــاع هيئــة الطــّاب كاملــًة والموّظفيــن 
بأكملهــم التقويــم المدرســي نفســه، فــي حيــن تقّســم البرامــج المتعــّددة المســارات الطــّاب والمعّلميــن إلــى مجموعــات وتعّيــن 

كل مجموعــة لواحــد مــن المســارات المتعــّددة التــي تضــّم كتــًا تعليميــة متعاقبــة وفتــرات العطــل.”(

http://www.peparents.net
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النموذجّيــة )APS( فــي مدارســهم. يتــّم فــرض عــدد مــن تفاصيــل البرنامــج مــن ِقَبــل برنامــج 
الفنون البصرّية واألداء المســرحي )VAPA( ضمن منطقة لوس أنجلوس التعليمية الموّحدة 
ّنما تملك كّل مدرســة بعض األموال والتأثير التقديري على تطبيق البرنامج.  )LAUSD(، واإ
يشــمل فريق العمل الرئيســي في كّل مدرســة رئيس الكادر ومعّلمي كادر الفنون. وبحســب ما 
أشــير إليــه ســابقًا، يختلــف عــدد معّلمــي كادر الفنــون بحســب مرحلــة البرنامــج. يخضــع معّلمــو 
كادر الفنون للتدريب على يد معّلمي فنون مسافرين في االختصاصات األربعة جميعها — 
الرقــص، الموســيقى، المســرح، والفنــون البصرّيــة. تــم توظيــف مستشــاري فنــون فــي المناطــق 
المحليــة فــي ســياق الخّطــة التــي تمتــّد علــى عشــرة أعــوام مــن أجــل تقديــم الدعــم لبرنامــج تعليــم 
الفنــون لجميــع المــدارس فــي مناطقهــم، بمــا فــي ذلــك فــي تلــك المناطــق المشــاِركة فــي برنامــج 
مــدارس الفنــون النموذجّيــة. توفّــر القائمــة التاليــة وصفــًا أكثــر تفصيــًا ألدوار رؤســاء كادر 
الفنــون، ومعّلمــي الفنــون المســافرين ومستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة ومســؤولياتهم. 

•  يتــم توظيــف معّلمــي الفنــون المســافرين مــن ِقَبــل مكتــب برنامــج الفنــون البصريــة 
ر أن يــزور المعّلمــون غــرف  واألداء المســرحي )VAPA( ويخضعــون إلدارتــه. ُيَقــرَّ
فــي  النموذجيــة )APS( مــّرة  الفنــون  فــي جميــع مــدارس برنامــج مــدارس  الصــّف 
األســبوع لمــّدة ثمانيــة أســابيع. إّنهــم يــزورون مجموعــًة ُمختــارًة مــن غــرف الصــّف 
البصرّيــة  الفنــون  برنامــج  معّلمــو  يوفّــر  المدرســة.  ُتعّينهــا  والتــي  الفنــون”(  )“كادر 
واألداء المســرحي خططــًا للــدروس، ويعرضــون الــدروس النموذجّيــة، ويعملــون مــع 
معّلمــي غــرف الصــّف ليتمّكــن هــؤالء المعّلمــون مــن دمــج الفنــون فــي منهــج المدرســة 

الدراســّي ومــن المحافظــة علــى البرنامــج بعــد انتهــاء مــّدة المنحــة. 
•  يتولّــى رؤســاء الــكادر مســؤولّية اإلشــراف علــى برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة 
فــي المدرســة. ويتــم تعييــن معلّــم واحــد مــن الــكادر بصفتــه رئيــس الــكادر. تشــمل 
المســؤوليات بشــكٍل عــام إدارة الموازنــة، ووضــع الجــدول الزمنــي لنشــاطات الفنــون، 
والعمــل بمثابــة نقطــة اّتصــال لمعّلمــي الــكادر اآلخريــن ولفريــق عمــل برنامــج الفنــون 
البصريــة واألداء المســرحّي )VAPA(. يحصــل رئيــس أو رئيســة الــكادر علــى راتــٍب 

إضافــيٍّ مقابــل عملــه أو عملهــا اإلضافــّي. 
•  ُيْفتَــَرض أن يدعــم مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة7 المــدارس النموذجّيــة وغيــر 

يخضــع مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة )LDAAs( مباشــرًة إلدارة مكتــب برنامــج الفنــون البصرّيــة واألداء   7
المســرحّي )VAPA(، وهم ال يقّدمون خدماتهم للمدارس المشــاِركة في برنامج مدارس الفنون النموذجّية )APS( فحســب 

 .)LAUSD( ّنمــا أيضــًا لجميــع المــدارس األخــرى ضمــن نظــام منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة واإ



20   الشراكات في مجال تعليم الفنون

النموذجّيــة علــى حــّد ســواء مــن خــال مجموعــٍة واســعٍة مــن المهــام، مثــل المســاعدة 
الدعــم  المعاييــر؛ وتوفيــر  إلــى  الفنــون مرتكــز  لتعليــم  علــى تطويــر منهــج دراســي 
التعليمــي للمــدارس والمعلميــن والمســاعدة علــى تطويــر تقييمــات الطــاب فــي مجــاالت 
الرقــص، والموســيقى، والمســرح والفنــون البصرّيــة وتقييــم ذلــك التعليــم؛ وتوفيــر الدعــم 
والمتابعة لتطوير قدرات الموّظفين المتواصل؛ وتنظيم ورش العمل، وعروض األداء 

جرائهــا.  المســرحّي والمعــارض واإ

يعتمــد التطبيــق الناجــح لخّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة التــي تمتــّد 
علــى عشــرة أعــوام إلــى حــدٍّ كبيــٍر علــى هــؤالء األفــراد الرئيســيين وعلــى تمّكنهــم مــن بنــاء 
القــدرة داخــل المــدارس لتعليــم منهــٍج دراســيٍّ تسلســلّي للفنــون، ودمــج تعليــم الفنــون فــي مــواد 
دراســية رئيســّية أخــرى، والوصــول إلــى إعــداد البرامــج التكميلــي والتطويــر المهنــي اللذيــن 

توّفرهمــا منّظمــات الفنــون.  
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إّننــا َنِصــُف فــي هــذا الفصــل مقاربــة البحــث التــي اعتمدناهــا لهــذه الدراســة. ونناقــش أواًل 
إطــار العمــل المفاهيمــي )أي األهــداف( الــذي ارتكــزت إليــه هــذه الدراســة، وَنِصــُف بعدئــٍذ 
كيفّيــة اختيارنــا عّينــات المــدارس ومنّظمــات الفنــون التــي أجرينــا مقابــات معهــا وَنِصــُف 

أخيــرًا اســتراتيجيتنا الُمعتمــدة فــي تحليــل بيانــات المقابــات.

إطار العمل المفاهيمي 

وفّــرت النتائــج الُمســتخلصة مــن البحــث حــول الشــراكات فــي مجــال الفنــون مجموعــًة مّتســقًة 
مــن اإلرشــادات والممارســات للمــدارس ومنّظمــات الفنــون لتطويــر شــراكاٍت فعالــٍة ومســتدامة. 
ويتمثّــل األمــل داخــل مجــال تعليــم الفنــون بــأن تســتفيد المــدارس ومنّظمــات الفنــون مــن هــذه 

المعلومــات وتبنــي شــراكات أكثــر تطــّورًا فــي مجتمعاتهــا الخاّصــة. 
ويتمثّــل قلــٌق يــراود بعــض مراقبــي تعليــم الفنــون بــأّن شــراكات متعــّددة بيــن المــدارس 
ومنّظمــات الفنــون هــي مــن نــوع المعامــات البســيطة )راجــع الفصــل األّول( حيــث تــؤّدي 
المــدارس دور مســتهلكي برامــج الفنــون الُمعــدَّة مســبقًا بــداًل مــن دور شــركاء حقيقييــن مــع 
المــدارس. كان أحــد أهــداف الدراســة النظــر فــي مــدى كــون الشــراكات النموذجّيــة معامــاٍت 
بســيطًة أو مشــاريع أكثــر تعقيــدًا. وأردنــا أيضــًا أن ننظــر فــي مــدى َتَوفُّــر الســمات التــي 
مّيــزت الشــراكات الناجحــة — مثــًا، األهــداف المشــتركة وعمليــات التواصــل الفّعــال — فــي 
الشــراكات التــي شــملتها عّينتنــا. أخذنــا هــذه الغايــات فــي االعتبــار لــدى تصميــم بروتوكولنــا 

ولــدى تحليــل بيانــات الدراســة االســتقصائية. 

الفصل الثالث

مقاربة البحث 
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اختيار العّينة 

اســتهدفنا أربــع مجموعــات رئيســّية لهــذه الدراســة هــي: مديــرو منّظمــات الفنــون )أو مديــرو 
برامــج تعليــم الفنــون فــي المنّظمــات األكبــر(، ومديــرو المــدارس، والمعّلمــون، ومستشــارو 
الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة )بحســب مــا ُأشــير إليــه ســابقًا، لــكّل واحــدة مــن المناطــق 
المحلّيــة فــي منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة ]LAUSD[ البالــغ عددهــا 11 منطقــة 
منصــب مستشــار فنــون فــي المنطقــة المحلّيــة )LDAA( واحــد بــدوام كامــل؛ وعلــى الرغــم 

مــن ذلــك، كان منصــٌب شــاغرًا فــي تاريــخ مقاباتنــا(.  
كان مديــرو المــدارس والمعّلمــون فــي عّينتنــا يعملــون فــي مــدارس كانــت تشــّكل جــزءًا 
مــن برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة التابــع لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة 
)LAUSD Arts Prototype School(. وشمل المعّلمون في عّينتنا رؤساء كادر الفنون 
ومعّلميــن كانــوا ينتمــون إلــى الــكادر وكانــوا يشــاركون فــي البرنامــج النموذجــي علــى حــّد ســواء. 
أجرينــا مقابــات مــع منّســقي الفنــون فــي المناطــق العشــرة جميعهــم. كانــت عّينــة منّظمــات 
الفنــون كنايــة عــن عّينــة ماءمــة تــم تشــكيلها مــن قائمــٍة مــن منّظمــات الفنــون التــي حّددهــا 
 California Arts( ومجلــس كاليفورنيــا للفنــون )APS( برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة
Council(. وَيــِرُد وصــف عّينــة المــدارس وعّينــة منّظمــات الفنــون بشــكٍل كامــٍل فــي مــا يلــي. 

عّينة المدارس
تــّم تشــكيل عّينــة المــدارس باســتخدام مقاربــة دراســة حالــة. اعتُبــرت كّل مدرســة وحــدة تحليــل، 
وُأجريــت مقابــات متعــّددة فــي كّل مدرســة، شــّكلت القاعــدة لتحليلنــا علــى مســتوى المدرســة. 
ُأجريــت مقابــات مــع مديــر كّل مدرســة، ومــع رئيــس كادر الفنــون فــي المدرســة، ومــع معلّــم 
فنــون واحــد تــّم اختيــاره عشــوائيًا مــن بيــن جميــع المعّلميــن المشــاركين فــي البرنامــج فــي كّل 

مدرسة. 
خــال العــام الدراســّي 2001-2002، شــاركت 133 مدرســة ابتدائّيــة فــي برنامــج 
مــدارس الفنــون النموذجّيــة )APS(. مــن أصــل هــذه المــدارس، اســتكملت 124 واحــدة 
طلــب المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة. شــّكلنا لهــذه المــدارس البالــغ عددهــا 
124 مدرســة قاعــدة بيانــات شــملت مجموعــة مــن الخصائــص لــكل مدرســة، باالرتــكاز 
إلــى معلومــات بشــأن بيانــات طلبــات المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة لعــام 
2001-2002 )راجــع الفصــل الثانــي( والبيانــات المتوفّــرة علــى الموقــع اإللكترونــي لمنطقــة 
لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة )LAUSD(، والتــي تــم تنزيلهــا فــي يناير/كانــون الثانــي 
2002. تم توفير بيانات طلبات المشــاركة والبيانات بشــأن مراحل المدارس من ِقَبل مدير 
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برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المســرحي )VAPA( الــذي يشــرف علــى تطبيــق برنامــج 
مــدارس الفنــون النموذجّيــة. وتــم أيضــًا تنزيــل بيانــات بشــأن الوضــع االجتماعــي االقتصــادي 
)SES( وبشــأن التســجيل مــن الموقــع اإللكترونــي لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة 

فــي يناير/كانــون الثانــي 2002. 
وبشــكٍل محــّدد، تــم اســتخدام البيانــات التاليــة مــن أجــل تشــكيل قاعــدة البيانــات التــي 

اخترنــا منهــا عّينــة عشــوائّية شــرائحّية مــن المــدارس: 

•  المرحلة التي بها مدرسة ما في البرنامج النموذجّي )المرحلة I، أو II، أو III؛ راجع 
الفصــل الثانــي لمناقشــٍة حــول المراحــل(

•  عــدد شــركاء منّظمــات الفنــون الذيــن تّمــت اإلفــادة بهــم فــي طلــب المدرســة للمشــاركة 
)APS( فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة

للطــّاب  المئويــة  النســبة  باســتخدام  مــا  لمدرســٍة  االقتصــادّي  االجتماعــي  •  الوضــع 
مقياســًا باعتبارهــا  ُمَخفَّــض،  بســعر  أو  المّجانيــة  الغــذاء  وجبــة  برنامــج  فــي  المشــاركين 

العدد اإلجمالي للطّاب الُمسّجلين في مدرسٍة ما.   •

أتاحــت لنــا مــوارد المشــروع اســتهداف عّينــة مكّونــة مــن 12 مدرســة إلدراجهــا فــي 
دراســتنا. والختيــار عّينــة االثنتــي عشــر مدرســة مــن أصــل المــدارس البالــغ عددهــا 124 

مدرســة والُممثلــة فــي قاعــدة بياناتنــا، اســتخدمنا اإلجــراء التالــي: 
تــّم تجميــع البيانــات علــى مســتوى المنطقــة لــكّل واحــد مــن المعاييــر األربعــة الــوارد 
تعدادهــا أعــاه. وقــد تــّم بعدئــٍذ تعييــن كّل واحــدة مــن المناطــق المحلّيــة اإلحــدى عشــر فــي 
واحــدة مــن الفئــات األربــع: )1( مرحلــة مرتفعــة مــن البرنامــج النموذجــي، وضــع اجتماعــي 
اقتصــادي )SES( مرتفــع؛ )2( مرحلــة متدنّيــة مــن البرنامــج النموذجــي، وضــع اجتماعــي 
اقتصــادي مرتفــع؛ )3( مرحلــة متدنّيــة مــن البرنامــج النموذجــي، وضــع اجتماعــي اقتصــادي 
. تــّم  ؛ )4( مرحلــة مرتفعــة مــن البرنامــج النموذجــي، وضــع اجتماعــي اقتصــادي متــدنٍّ متــدنٍّ
تحويــل معيــار “المرحلــة” إلــى ُمَتَغيِّــر رقمــّي للتوّصــل إلــى تحديــد متوســط “درجــة المرحلــة” 
لــكّل منطقــة، مــا شــّكل مقياســًا للمســتوى اإلجمالــي لتطبيــق البرامــج النموذجيــة فــي المنطقــة. 
وتــّم بعدئــٍذ تضييــق العّينــة لتشــمل أربــع مناطــق محلّيــة باالرتــكاز إلــى الموقــع الجغرافــي، 
ــة فــي المقــام األول، وضــواٍح، ومســاحاٍت  ــل مســاحات حضرّي بحيــث تــّم إدراج مناطــق تمّث

أكثــر ريفّيــة. 
وُأجــري اختيــار نهائــّي لثــاث مــدارس لــكل واحــدة مــن المناطــق األربــع )لعّينــة تضــّم 
12 مدرســة( مــن خــال اختيــار مدرســة واحــدة لــكل واحــدة مــن المراحــل الثــاث مــع اختيــار 
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المــدارس التــي وّفــرت نطاقــًا مــن حيــث عــدد شــركاء الفنــون الذيــن تّمــت اإلفــادة بهــم وعــدد 
الطــاب المســّجلين فــي المــدارس )راجــع الجــدول رقــم 3.1(.

لــم يكــن باإلمــكان اســتكمال واحــدة مــن الحــاالت اإلثنتــي عشــر. فبعــد محــاوالت 
متعــّددة مــن أجــل اســتكمال المقابــات مــع مدرســتين تــم اختيارهمــا فــي األصــل لعّينتنــا، 
تمّكنــا مــن اســتبدال واحــدة فقــط مــن المدرســتين قبــل انتهــاء مرحلــة جمــع البيانــات التــي عملنــا 
 ، عليهــا. نتــج عــن ذلــك مدرســتان فقــط فــي مرحلــٍة مرتفعة/وضــع اجتماعــي اقتصــادّي متــدنٍّ
بــداًل مــن ثــاث مــدارس، وثــاث مــدارس بــداًل مــن أربــع مــدارس فــي المرحلــة II، لعّينــٍة نهائيــٍة 
تضــّم 11 مدرســة )تّمــت مقابلــة مديــر مدرســة واحــد، ومعّلــم واحــد، ورئيــس كادر واحــد فــي 

كّل مدرســة( وَبَلــَغ معــّدل اإلجابــة نســبة 83 فــي المئــة. 

عّينة منّظمات الفنون 
شــملت منّظمــات الفنــون تلــك التــي كانــت تعمــل مــع المــدارس االبتدائّيــة فــي منطقــة لــوس 
 Arts( النموذجّيــة  الفنــون  مــدارس  فيهــا  بمــا   ،)LAUSD( الموّحــدة  التعليميــة  أنجلــوس 
Prototype schools(، والتــي كانــت تقــع فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس. تــّم تمويــل عــدٍد 

الجدول رقم 3.1
خصائص المدارس في العّينة النهائّية، ُمجّمعة بحسب فئة المنطقة

التسجيلعدد الشركاءالمرحلةالمدرسة

النسبة المئوّية للطاّلب 
المشاركين في برنامج الوجبة 

الغذائية المجانّية
مرحلة مرتفعة، منطقة ذات وضع اجتماعي اقتصادّي )SES( مرتفع

1I 152836.10المرحلة
2II 380094.61المرحلة
3III 88256.50المرحلة

مرحلة متدنّية، منطقة ذات وضع اجتماعي اقتصادّي )SES( مرتفع
4I 385492.86المرحلة
5II 1876029.15المرحلة
6III 632879.94المرحلة

مرحلة متدنّية، منطقة ذات وضع اجتماعي اقتصادّي )SES( متدنٍّ
7I 637594.57المرحلة
8II 290093.27المرحلة
9III 864087.89المرحلة

مرحلة مرتفعة، منطقة ذات وضع اجتماعي اقتصادّي )SES( متدنٍّ
10I 488476.74المرحلة
11III 71,44997.10المرحلة
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 California Arts( قليــٍل مــن المنّظمــات التــي شــملناها مــن ِقَبــل مجلــس كاليفورنيــا للفنــون
Council( فــي ســياق برنامــج الفنــون النموذجّيــة )Exemplary Arts program( التابــع 

لــه. وقــد تــّم تطويــر المعاييــر التاليــة لتشــكيل عّينــة ماءمــة مــن منّظمــات الفنــون: 

منّظمات تقع جغرافيًا في مقاطعة لوس أنجلوس   .1
2.  منّظمــات يــرد تعدادهــا فــي طلبــات المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجيــة 

الفنــون و/أو  لتعليــم  لعــام 2002 بصفتهــا جهــات مــزّودة   )APS(
3.  منّظمــات تــّم تحديدهــا علــى أّنــه تــم تمويلهــا مــن برنامــج الفنــون النموذجّيــة التابــع لمجلــس 

 )CAC Exemplary Arts program( كاليفورنيــا للفنــون
4.  منّظمات تعمل مع المدارس االبتدائّية المشــاِركة في برنامج مدارس الفنون النموذجّية 

 .)LAUSD( التابــع لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة )APS(

طلبــات  فــي  أصــًا  تعدادهــا  َوَرد  التــي  الثاثيــن  الفنــون  منّظمــات  إلــى  باإلضافــة 
ــَج عــن طلبــات  المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجيــة )APS( لعــام 2002، َنَت
التســجيل منّظمــات غيــر ُمدرجــة. لــم َنِجــد منّظمــة غيــر ُمدرجــة كانــت تخــدم أكثــر مــن حفنــٍة 
مــن المــدارس؛ وبالتالــي، قّررنــا أن نحصــر عّينتنــا بتلــك المنّظمــات الــوارد تعدادهــا فــي 

طلبــات المشــاركة فحســب، مــع اســتثناٍء واحــد.1 
وّفــر لنــا مجلــس كاليفورنيــا للفنــون )CAC( قائمــًة تضــّم 16 منّظمــة فنــون تقــع فــي 
مقاطعــة لــوس أنجلــوس والتــي تــّم تمويلهــا فــي العــام الســابق فــي ســياق تمويــل برنامــج الفنــون 
النموذجّيــة التابــع لهــذا المجلــس، والــذي َتَطلَّــب مــن منّظمــات الفنــون )AOs( العمــل مــع 
المــدارس الرســمّية المحلّيــة. شــملت القائمــة مــن مجلــس كاليفورنيــا للفنــون رقــم هاتــف كّل 
منّظمــة، وعنوانهــا، واســم مديرهــا. وشــملنا هــذه المنّظمــات فــي عّينتنــا ألّننــا اعتقدنــا أّنــه مــن 
المرجــح أن تتشــارك مــع المــدارس المشــاِركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة بســبب 
ِقربهــا الجغرافــّي مــن المــدارس وألّن مشــاركتها فــي برنامــج مجلــس كاليفورنيــا للفنــون أشــار 

إلــى أّنــه كان لديهــا تاريــٌخ مــن التشــارك مــع المــدارس. 
تّم تجميع معلومات االّتصال للمنّظمات التي حّددها موّظفو برنامج الفنون البصرّية 
واألداء المســرحي )VAPA( مــن خــال مزيــٍج مــن عملّيــات البحــث علــى شــبكة اإلنترنــت 
وعمليــات البحــث فــي دليــل الهاتــف. ومــن أجــل تحديــد جهــة االّتصــال المائمــة، اتصــل 

 ،)APS( اّتصلــت بنــا منّظمــة فنــون محلّيــة كانــت تعمــل مــع المــدارس المشــاِركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة  1
ولقــد أضفنــا المنّظمــة إلــى عّينتنــا علــى الرغــم مــن أّنهــا لــم تكــن مشــمولًة فــي قائمــة طلبــات المشــاركة فــي برنامــج مــدارس 

الفنــون النموذجّيــة. 
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موّظفــو مشــروع مؤسســة RAND بــكّل منّظمــة وطلبــوا الحصــول علــى اســم مديــر المنظمــة 
ورقم هاتفه و/أو اســم الشــخص المســؤول عن تعليم الفنون. في بعض المؤسســات األكبر، 
ــّي فــي المنّظمــة أو مديــره، فــي حيــن  كانــت جهــة االتصــال رئيــس برنامــج تعليــم فنــون فعل
كانــت جهــة االتصــال فــي منّظمــات الفنــون األصغــر باإلجمــال عضــوًا مــن بيــن الموظفيــن 

والــذي توّلــى مهامــًا مختلفــًة فــي المنّظمــة.  
تــّم تحديــد مجمــوع 43 منّظمــة لدمجهــا فــي عّينــة الماءمــة الخاّصــة بنــا وتــم االتصــال 
بهــا للمشــاركة فــي الدراســة )تــّم تحديــد ثــاث منّظمــات مــن ِقَبــل مشــروع الفنــون البصريــة 
واألداء المســرحي ومجلــس كاليفورنيــا للفنــون علــى حــّد ســواء(. ومــن أصــل هــذه المنّظمــات، 

اســتكملت 34 منّظمــة المقابــات عْبــر الهاتــف، بمعــدل إجابــٍة َبَلــغ نســبة 79 فــي المئــة.

تصميم بروتوكوالت المقابالت 

بحسب ما تّمت مناقشته في الفصل األّول، ارتكزت جميع بروتوكوالت المقابات الخاصة 
بنــا إلــى إطــار عملنــا المفاهيمــي وتــم تصميمهــا لمعالجــة نــواٍح أساســّيٍة مــن الشــراكات فــي 
مجــال الفنــون، بمــا فيهــا أهــداف المــدارس ومنّظمــات الفنــون، والتفاعــات بيــن المــدارس 
ــرة لــه.  ومنّظمــات الفنــون، والتحدّيــات التــي تعتــرض تطويــر شــراكات فّعالــة والعوامــل الُمَيسِّ
ُأجريــت المقابــات بشــكٍل فــرديٍّ إن عْبــر الهاتــف أو شــخصيًا مــن ِقَبــل أحــد عضــَوي الفريــق، 
الــذي يتمّتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال إجــراء المقابــات. تــّم تصميــم المقابــات مــع مديــري 
منّظمــات الفنــون علــى شــكل جلســات عْبــر الهاتــف تمتــّد كّل واحــدة علــى 45 دقيقــة باعتمــاد 
بروتوكــوالت شــبه ُمَنظََّمــة. تطّرقــت المقابــات مــع منّظمــات الفنــون إلــى المواضيــع التاليــة:  

•  الخلفّية والمسؤولّيات المهنّية 
•  خصائص منّظمة الفنون 

•  تشغيل البرنامج ومحتوى البرنامج
•  مهّمة منّظمة الفنون المرتبطة بشراكات في مجال الفنون مع المدارس وأهدافها

•  تواتر التفاعات مع المدارس وجودتها
•  تقييم إعداد برامج تعليم الفنون 

•  التحّديات التي تعترض تطوير شراكات فّعالة مع المدارس والعوامل الُمَيسِّرة له. 

شــخصّية  جلســات  شــكل  علــى  المــدارس  فــي  األفــراد  مــع  المقابــات  تصميــم  تــم 
تمتــد كل واحــدة علــى 30 دقيقــة باعتمــاد بروتوكــوالت شــبه منّظمــة، والتــي ُأجريــت خــال 
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زيــاراٍت إلــى مواقــع المــدارس. شــّكلنا نســخًة ُمعدلّــة بشــكٍل طفيــٍف لــكل واحــد مــن األشــخاص 
الرئيســيين الذيــن قمنــا بمقابلتهــم فــي المــدارس وهــم: مديــرو المــدارس، ورؤســاء كادر الفنــون، 

والمعّلمــون. وتطّرقــت المقابــات مــع المــدارس إلــى المواضيــع التاليــة: 

•  الخلفّية والمسؤولّيات المهنّية 
•  وصف برنامج الفنون الخاص بالمدرسة 

•  األهداف المرجّوة من الشراكات مع منّظمات الفنون 
•  اختيار برامج منّظمات الفنون وتقييمها

•  تواتر التفاعات مع منّظمات الفنون وجودتها
•  التحدّيــات التــي تعتــرض القــدرة علــى تطويــر شــراكات فّعالــة فــي مجــال الفنون والعوامل 

الُمَيِســرة لــه.

تم تصميم المقابات مع مستشــاري الفنون في المناطق المحلّية على شــكل جلســات 
عْبــر الهاتــف تمتــد كّل واحــدة علــى 30 دقيقــة باعتمــاد بروتوكــوالت شــبه ُمنّظمــة. تطّرقــت 
المقابــات مــع مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة )LDAAs( إلــى المواضيــع التاليــة: 

•  الخلفّية والمسؤولّيات المهنّية 
•  تواتر التفاعات مع منّظمات الفنون وجودتها

•  تواتر التفاعات مع المدارس وجودتها
•  التحدّيات التي تعترض الشراكات الفعالة في مجال الفنون والعوامل الُمَيِسرة لها

•  الطرق لزيادة تأثير دور مستشار الفنون في المنطقة المحلية )LDAA( في شراكٍة ما.

تحليل بيانات المقابالت 

فــي تحليلنــا وتوليفنــا للبيانــات، اّتبعنــا اســتراتيجّية مماثلــة لاســتراتيجية الُمســَتخَدمة مــن ِقَبــل 
سيديل، إيبيل، ومارتينيلو )Seidel, Eppel, and Martiniello( )2001( في دراستهم 
التي شملت 21 شراكة بين مدارس ومنّظمات فنون والتي أجروا من أجلها أكثر من 300 
مقابلــة وقامــوا بتحليلهــا. شــّكلنا لــكّل ســؤال ُمســَتْخَدم فــي دراســتنا نموذجــًا لتلخيــص بيانــات 
المقابــات لــكّل مجموعــة قمنــا بمقابلتهــا )أي، المــدارس، ومنّظمــات الفنــون، ومستشــاري 
الفنــون فــي المناطــق المحليــة(. تــّم تلخيــص جميــع البيانــات بشــكٍل مســتقٍل مــن ِقَبــل ُمقاِبــٍل 

واحــٍد أو مقابَليــن مــن مؤسســة RAND وعضــو آخــر فــي الفريــق. 
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ومراجعتنــا  المفاهيمــي  عملنــا  إطــار  إلــى  وباالرتــكاز  الملّخصــات  هــذه  باســتخدام 
للدراســات الســابقة، عمــل أعضــاء الفريــق بعدئــٍذ معــًا لوضــع فئــات أّوليــة مــن أجــل ترميــز 
بيانــات المقابــات. وتــم ترميــز البيانــات بشــكٍل مســتقلٍّ مــن ِقَبــل عضَويــن علــى األقــّل فــي 
الفريــق، وتــّم التوّصــل إلــى توافــق بيــن الُمَقيَّميــن. كانــت التباينــات الواضحــة بيــن الُمَقيِّميــن 
نــادرًة جــدًا، ولكــن، فــي تلــك الحــاالت، ُطلــب مــن عضــو ثالــث فــي الفريــق مراجعــة البيانــات 

مــن أجــل حــّل التباينــات. 
نعــرض فــي الفصليــن الخامــس والســادس المجموعــة النهائّيــة مــن المواضيــع التــي 
انبثقت عن بيانات المقابات وننقل الِنَسب المئوية للمدارس، ومنّظمات الفنون ومستشاري 
الفنــون فــي المناطــق المحليــة الذيــن كانــت إجاباتهــم مّتســقة مــع موضــوع معّيــن لنوفّــر للقــارئ 
بعــض الفهــم لنمــط اإلجابــات ضمــن كّل عّينــة. علــى الرغــم مــن أّننــا نّظمنــا العّينتيــن كلتيهمــا 
لتعكســا مجموعــة واســعة مــن خصائــص المــدارس ومنّظمــات الفنــون ذات الصلــة، يحــول 
حجمــا عّينتينــا الصغيــران لــكلٍّ مــن المــدارس )مجموعــة 33 ُمشــاركًا فرديــًا شــملتهم الدراســة 

فــي 11 حالــة( ومنّظمــات الفنــون )34 ُمشــاركًا( دون االســتدالل اإلحصائــي.
وفــي تحليلنــا للبيانــات، بحثنــا أيضــًا عــن أنمــاط اإلجابــات المرتبطــة بمرحلــة البرنامــج. 
 ،IIIو ،IIو ،I وجدنــا عــددًا قليــًا مــن أوجــه االختــاف الملحوظــة بيــن المــدارس فــي المراحــل
ولكننــا أشــرنا إلــى أوجــه االختــاف هــذه فــي الفصليــن الخامــس والســادس حيــث كان ذلــك 
ذا صلــة. كان بعــض األســئلة التــي طرحناهــا محــّدد اإلجابــات بنعــم أو كا، و/أو طلبنــا 
ــة. يتــم عــرض هــذه المعلومــات فــي الفصليــن  ــة أو فعلّي مــن المشــاِرك تقديــم معلومــات كمّي
الخامــس والســادس علــى شــكل بيانــات كمّيــة وصفّيــة؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مــن المهــّم 
األخــذ باالعتبــار أّن المعلومــات ترتكــز إلــى اســتذكار المشــاركين وهــي بالتالــي عرضــة 

لدرجــٍة ُمعّينــٍة مــن الخطــأ و/أو التحّيــز غيــر الموضوعــي. 
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جمعنــا فــي ســياق هــذه الدراســة معلومــاٍت مــن عّينتنــا التــي تضــّم 34 منّظمــة فنــون حــول 
مــع  العمــل  فــي  وتجربتهــا  فيهــا  البرامــج  عــداد  واإ ومهامهــا،  لديهــا،  والتوظيــف  موازنتهــا، 
المــدارس. وعلــى الرغــم مــن أّن عّينتنــا لمنّظمــات الفنــون )AOs( ُتمثّــل حوالــي 10 فــي 
المئــة فقــط مــن مجمــل منّظمــات الفنــون التــي قّدمــت إعــدادًا لبرامــج تعليــم الفنــون فــي ســّن 
الدراســة فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس، وجدنــا تنّوعــًا كبيــرًا فــي حجــم العّينــة، والتوظيــف لديهــا، 

ومواردهــا، وأهدافهــا، ونطــاق عملهــا. 

العمليات التنظيميّة 

اختلفــت موازنــات منّظمــات الفنــون الســنوّية التــي شــملتها عّينتنــا إلــى حــدٍّ كبيــر، حيــث 
تراوحــت مــن 50,000 دوالر أمريكــي إلــى 52,000,000  دوالر أمريكــي. واختلــف أيضــًا 
عــدد الموظفيــن الذيــن يتقاضــون أجــرًا فــي هــذه المنّظمــات إلــى حــدٍّ كبيــر، حيــث تــراوح هــذا 
العــدد مــن ال موظفيــن يتقاضــون أجــرًا إلــى 375 فــردًا يتقاضــون أجــرًا؛ وتــراوح إجمالــي عــدد 
الموظفيــن، بمــا فيهــم المتطّوعيــن، مــن واحــد إلــى 675. وتــراوح إجمالــي عــدد الموّظفيــن 
المتفّرغيــن للعمــل مــع المــدارس مــن واحــد إلــى 42، بمــا فيهــم الموّظفيــن الذيــن ال يتقاضــون 
أجــرًا. َوَصــَف معظــم الُمشــاركين مــن منّظمــات الفنــون )85 فــي المئــة( خلفّيــة موّظفيهــم 
الذيــن يعملــون مــع المــدارس علــى أّنهــا فــي المقــام األّول خلفّيــة فّنانيــن محترفيــن؛ وَوَصَفــت 
21 فــي المئــة مــن المنّظمــات التــي شــملتها عّينتنــا موّظفيهــا علــى أّنهــم يتكّونــون مــن معّلميــن 
ُمعتمديــن باإلضافــة إلــى فّنانيــن محترفيــن، وأفــادت 32 فــي المئــة منهــا بــأّن لديهــا موّظفيــن 

حائزيــن شــهادات فــي مجــال الفنــون. 
ُطِلب من المنّظمات إجراء تصنيف ذاتّي ضمن واحد من ثاثة أنواع من المنظمات 

الفصل الرابع 

خصائص منّظمات الفنون 
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هــي: متحــف للفنــون، أو منّظمــة تعليــم الفنــون، أو منّظمــة معنّيــة بفنــون األداء المســرحّي )أو 
“أخــرى” فــي حــال لــم تكــن أي واحــدة مــن الفئــات الثــاث مائمــة( )راجــع الجــدول رقــم 4.1(. 
اختــارت أربــع منّظمــات فنــون )AOs( فقــط أكثــر مــن فئــة واحــدة، حيــث صّنفــت نفســها علــى 
أّنهــا منّظمــة تعليــم الفنــون ومنّظمــة معنّيــة بفنــون األداء المســرحّي أو متحــف للفنــون. مّثلــت 
المنّظمــات الُمَصنََّفــة علــى أّنهــا منّظمــة تعليــم الفنون/أخــرى المنّظمــات التــي كانــت ترّكــز 

حصريــًا علــى توفيــر تعليــم الفنــون أو الخدمــات ذات الصلــة، مثــل معســكر الفنــون. 
ســألنا أيضــًا منّظمــات الفنــون عــن االختصــاص أو االختصاصــات الــذي تناولتــه/
التــي تناولتهــا برامجهــا )راجــع الجــدول رقــم 4.2(. وأتــت األغلبيــة علــى ذكــر إّمــا اختصــاص 

رئيســّي واحــد أو جميــع االختصاصــات األربعــة )راجــع الجــدول رقــم 4.3(.

الدعم التنظيمي للشراكات مع المدارس وإعداد البرامج

أفــادت ثمــاٍن وســّتون فــي المئــة مــن منّظمــات الفنــون التــي شــملتها عّينتنــا بــأّن بيــان مهّمتهــا 
يشــمل العمــل مــع المــدارس، وذكــرت 79 فــي المئــة منهــا أّن لديهــا أهــداف مرتبطــة بالمــدارس 
موثّقــة إّمــا فــي بيــان مهّمتهــا أو فــي وثيقــٍة منفصلــة. تــراوح عــدد األعــوام التــي عملــت خالهــا 
كّل منّظمة مع المدارس من عامين إلى 52، مع متوّسط 12 عامًا. عملت سّت وخمسون 
فــي المئــة مــن المنّظمــات مــع المــدارس لعشــرة أعــوام أو أكثــر. وأفــادت تســع وســبعون فــي 
المئــة مــن المنّظمــات بالعمــل مــع مــدارس مشــاِركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة 

)APS( لعــاٍم واحــٍد علــى األقــّل. 
اختلفــت أيضــًا المنّظمــات مــن حيــث عــدد المــدارس التــي أفــادت بالعمــل معهــا )وتــراوح 
العــدد مــن واحــدة إلــى 600(. وأفــادت إحــدى وعشــرون مــن العّينــة بالعمــل مــع عشــر مــدارس 
أو أقــّل، وأفــادت نســبة أخــرى َبَلَغــت 21 فــي المئــة بالعمــل مــع 11 إلــى 30 مدرســة، وأفــادت 
59 فــي المئــة بالعمــل مــع أكثــر مــن 30 مدرســة )يتجــاوز مجمــوع الِنَســب المئوّيــة 100 فــي 
المئــة بســبب التقريــب(. تنــدرج النشــاطات التــي توّفرهــا منّظمــات الفنــون ضمــن خمــس فئــات 
هــي: برامــج إقامــة الفّنانيــن، والتطويــر المهنــّي للمعّلميــن، وعــروض األداء المســرحّي التــي 
تجــري فــي المــدارس أو فــي األماكــن المخّصصــة لــألداء المســرحّي، والرحــات الميدانّيــة 
إلــى المتاحــف، وورش العمــل والــدورات الدراســّية للطــّاب )راجــع الجــدول رقــم 4.4(. قّدمــت 
ثمــاٍن وثاثــون فــي المئــة نوعــًا واحــد مــن البرامــج، وقّدمــت 24 فــي المئــة نوعيــن مــن البرامــج، 
وقّدمــت 26 فــي المئــة ثاثــة أنــواع مــن البرامــج، وقّدمــت 12 فــي المئــة برامــج فــي أربــٍع مــن 

الفئــات الخمــس. 
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الجدول رقم 4.1
التصنيف الذاتّي لمنّظمات الفنون 

النسبة المئوّية من العّينة عدد منّظمات الفنون )AOs(نوع المنّظمة 

1956فنون األداء المسرحّي
1029تعليم الفنون 

721متحف للفنون 
39أخرى

ماحظة: قام بعض المنّظمات بتصنيف ذاته على أّنه ينتمي إلى أكثر من نوع واحد. 

الجدول رقم 4.2 
االختصاصات التي تناولتها منّظمات الفنون

النسبة المئوّية من العّينة عدد منّظمات الفنون )AOs(االختصاص

2265الموسيقى
1647الرقص

2368المسرح/الدراما
2059الفنون البصرّية 

ماحظة: ُيعتبر بعض منّظمات الفنون )AOs( متعدد االختصاصات. 

الجدول رقم 4.3
عدد اختصاصات كّل منّظمة فنون

النسبة المئوّية من العّينة عدد منّظمات الفنون )AOs(عدد االختصاصات

1441واحد
39اثنان 
39ثاثة

1338أربعة 

ماحظة: لم تختر منّظمة واحدة اختصاصًا. 

الجدول رقم 4.4 
النشاطات التي توّفرها منّظمات الفنون للمدارس 

النسبة المئوّية من العّينة عدد منّظمات الفنون )AOs(النشاط 

1338إقامة فنانين
1750تطوير مهنّي

1956عروض أداء مسرحي 
824رحات ميدانّية إلى المتاحف

1132ورش عمل /دورات دراسّية للطاب

ماحظة: يوّفر بعض المنّظمات أكثر من نوع واحد من النشاطات. 



32   الشراكات في مجال تعليم الفنون

باختصــار، تختلــف للغايــة الخصائــص األساســّية لمنّظمــات الفنــون التــي تعمــل مــع 
المــدارس — مثــل الموازنــة، والتوظيــف لديهــا، والتركيــز علــى االختصــاص، وأنــواع إعــداد 
البرامــج المتوفّــرة لديهــا. وجدنــا أدلّــة كثيــرة علــى التــزاٍم مــن جانــب هــذه المنّظمــات للعمــل 
مــع المــدارس. فلــدى األغلبيــة تاريــٌخ طويــٌل مــن العمــل مــع المــدارس، وهــي تقــّدم مجموعــًة 
متنّوعــًة مــن إعــداد البرامــج، وتُــدرج العمــل مــع المــدارس فــي بيــان مهّمتهــا. وبحســب إطــار 
عمــل ريميــر )Remer( )راجــع ريميــر ]Remer[، 1996(، قــد يشــير واقــع أّن عــددًا مــن 
منّظمــات الفنــون فــي عّينتنــا وفّــر التطويــر المهنــّي وبرامــج إقامــة الفّنانيــن إلــى أّن بعــض 
شــراكاتها مــع المــدارس قــد يّتســق مــع نــوع المشــاريع المشــتركة )بــداًل مــن نــوع المعامــات 
البســيطة( لدرجــة أّنــه قــد يبــدو أّن هــذه النشــاطات تســتدعي المزيــد مــن االنخــراط مــن جانــب 

المــدارس فــي التخطيــط لمحتــوى البرامــج الموضوعــّي وتقييــم البرامــج. 
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َيِصــف هــذا الفصــل الخصائــص المختلفــة للشــراكات فــي مجــال الفنــون التــي قمنــا بدراســتها، 
بمــا فيهــا أهــداف الشــركاء، وكيفّيــة تأســيس العاقــات، وطبيعــة التفاعــل بيــن الشــركاء، 
ومــدى التخطيــط التعاونــي للبرامــج، وتقييــم البرامــج. وتعكــس ســمات الشــراكات هــذه عــددًا 
مــن العناصــر التــي اقترحــت جايــن ريميــر )Jane Remer( فــي كتابهــا حــول الشــراكات 
فــي مجــال الفنــون )1996( اســتخدامها مــن أجــل وْصــف مــا إذا كانــت شــراكة مــا معاملــًة 

ــة الشــراكة.  بســيطًة أو مشــروعًا مشــتركًا، ومــن أجــل تقييــم مســتوى فعالّي

األهداف من الشراكات 

ذكــرت الدراســات الســابقة المتوّفــرة حاليــًا حــول تعليــم الفنــون األهــداف المشــتركة باعتبارهــا 
عليهــا.  والمحافظــة  الفنــون  منّظمــات  مــع  المــدارس  شــراكات  تطويــر  أجــل  مــن  أساســّية 
وغالبــًا مــا ُيعتبــر توافــق األهــداف، أو عــدم توافقهــا، الســبب الرئيســي الــذي يكمــن خلــف 
نجــاح شــراكٍة أو فشــلها. ترّكــز الدراســات الســابقة حــول تعليــم الفنــون علــى أّن الحاجــة 
تدعــو ليقــوم كا الطرفــان فــي الشــراكات فــي مجــال الفنــون بمنــح األولوّيــة الكبــرى لتعلُّــم 
الطــّاب ولحاجــات المــدارس والمعّلميــن )دريســزين ]Dreeszen[، 2002؛ ســيديل، إيبيــل 
 Lind[ وليندســاي  لينــد  2001؛   ،]Seidel, Eppel, and Martiniello[ ومارتينيلــو 
and Lindsley[، 2003(. ال تشــّكل حاجــات منّظمــات الفنــون )AOs( باإلجمــال محــّط 
 Seidel,( التركيــز الصريــح للشــراكات فــي مجــال الفنــون. يذكــر ســيديل، إيبيــل ومارتينيلــو
Eppel, and Martiniello( مثــًا أّنــه يتوّجــب علــى منّظمــات الفنــون أن تضــع حاجــات 
الطــّاب والمــدارس فــي مرتبــٍة أعلــى مــن حاجاتهــا الخاّصــة لــدى العمــل مــع المــدارس. ومــن 
جهــٍة أخــرى، أشــار باحثــون آخــرون إلــى أّن منّظمــات الفنــون غالبــًا مــا تبنــي الشــراكات 

الفصل الخامس 

األهداف من الشراكات والتفاعالت 
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مــن أجــل زيــادة بــروز الفنــون وبمثابــة اســتراتيجّية لحْشــد الجماهيــر لمنّظماتهــا الخاّصــة فــي 
 McCarthy and[ 2002؛ ماك كارثي وجينيت ،]Dreeszen[ المقام األّول )دريســزين
Jinnett[، 2001؛ ريميــر ]Remer[، 1996(. تُبرِهــن اإلجابــات عــن المقابــات فــي 
عّينتنــا عــن عــدم توافــق منتشــر علــى نطــاٍق واســٍع بيــن أهــداف المــدارس وأهــداف منّظمــات 
الفنــون. وعلــى الرغــم مــن أّن المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــد ســواء تتشــارك بوضــوح 
هــدف تطويــر تــذّوق الطــاب للفنــون وتقديرهــم لهــا مــن خــال زيــادة تعريفهــم إلــى الفنــون، 
ُتعتبــر مصالــح منّظمــات الفنــون األوســع فــي زيــادة بــروز الفنــون وحْشــد جماهيــر أوســع 

لعملهــا واضحــة أيضــًا. 

للمدارس ومنّظمات الفنون أهداٌف مختلفٌة عن الشراكات 
ثمــة قــدٌر كبيــٌر مــن اإلجمــاع بيــن المــدارس بشــأن أهدافهــا الرئيســية. وبحســب مــا يبّينــه 
الجــدول رقــم 5.1، ذكــرت عشــر مــدارس مــن أصــل إحــدى عشــرة مدرســة تطويــر قــدرات 
ــن مــن الشــراكات فــي مجــال  ــن األّولْي المعّلميــن وتطويــر قــدرات الطــّاب باعتبارهمــا الهدفْي
الفنون.1 يشمل تطوير قدرات المعّلمين التطوير المهني، وتذّوق الفنون وتقديرها، والمعرفة 
بالفنــون. ويشــمل تطويــر قــدرات الطــّاب تــذّوق الفنــون وتقديرهــا، والمعرفــة، والتعبيــر مــن 
خــال الفنــون. تُقــّر المــدارس بأهمّيــة تدريــب المعّلميــن علــى تعليــم الفنــون وليشــعروا براحــٍة 
أكبــر لدمــج الفنــون فــي تعليمهــم. وتُقــّر المــدارس أيضــًا بأّنــه مــن المهــّم زيــادة وعــي المعّلميــن 

حــول الفنــون وحماســهم بشــأن إدراج الفنــون فــي التعليــم العــام. 
وذكــر أكثــر مــن نصــف المــدارس أيضــًا تعزيــز تعليــم الفنــون فــي المــدارس باعتبــاره 
هدفــًا. وكان الهــدف اآلخــر الوحيــد الــذي ذكرتــه المــدارس تعزيــز عاقــات أقــوى مــع منّظمــات 
الفنــون )AOs( )وذلــك ظاهريــًا مــن أجــل تحقيــق األهــداف األخــرى بشــكٍل أفضــل(. فــي 
مــن  أنــواٍع  ســّتة   — األهــداف  مــن  أوســع  مجموعــة  الفنــون  منّظمــات  ذكــرت  المقابــل، 
األهــداف فــي مقابــل أربعــة أنــواع فقــط ذكرتهــا المــدارس — ولكــن لــم يتــّم ذكــر أي هــدف 

ــل أغلبيــٍة مــن المنّظمــات )راجــع الجــدول رقــم 5.2(.  واحــد مــن ِقَب
كمــا هــي الحــال بالنســبة للمــدارس، يتمثّــل أحــد األهــداف األولــى لمنّظمــات الفنــون 
ــة المشــتركة  بتطويــر قــدرات الطــّاب )ذكرتــه 29 فــي المئــة(. يشــّكل هــذا المجــال األرضّي
بيــن أهــداف منّظمــات الفنــون وأهــداف المــدارس مــن الشــراكات. كان تعزيــز تــذّوق الفنــون 
وتقديرهــا )ذكرتــه 38 فــي المئــة( وتعزيــز برامــج منّظمــات الفنــون )ذكرتــه 26 فــي المئــة( 

تهــدف التعليقــات الــوارد تعدادهــا فــي الجــداول فــي هــذا الفصــل إلــى توضيــح فئــات اإلجابــات المختلفــة )أي، المواضيــع(   1
ونقــل أنــواع اإلجابــات المشــمولة فــي فئــة إجابــات. 
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أيضــًا هدفيــن مــن الشــراكات شــائعين بيــن الُمشــاركين مــن منّظمــات الفنــون. ويعكــس هــذان 
الهدفــان المهــام األوســع لعــدٍد مــن منّظمــات الفنــون. فقــد ذكــرت 15 فــي المئــة فقــط مــن 
منّظمــات الفنــون تطويــر قــدرات المعّلميــن، وهــو هــدٌف ذكرتــه 91 فــي المئــة مــن المــدارس. 
ــه نــادرًا مــا ذكــرت منّظمــات الفنــون تدريــب المعّلميــن، يوّفــر أكثــر مــن  وعلــى الرغــم مــن أّن
نصــف هــذه المؤسســات التطويــر المهنــّي للمعّلميــن فــي ســياق عــروض برامجــه للمــدارس.

ماحظــة: شــملت العّينــة 11 مدرســة. تعكــس الِنَســب المئويــة علــى مســتوى المــدارس عبــارًة واحــدًة أو أكثــر مــن ِقَبــل معلّــم، 
أو رئيــس كادر، أو مديــر مدرســة كانــت متســقة مــع ذلــك الموضــوع أو فئــة اإلجابــة. إّن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات 

حرفّيــة مــن المقابــات التــي ُأجريــت مــع المعّلميــن، ورؤســاء الكــوادر، ومديــري المــدارس. 

الجدول رقم 5.1
أهداف المدارس من الشراكات في مجال الفنون 

عشر مدارس )91 في المئة من العّينة(تطوير قدرات المعّلمين

الحصول على التطوير الشخصّي والمهنّي للمعّلمين 
]زيادة[ الوعي في صفوف الموّظفين والمحافظة على ذلك الوعي وعلى 

الحماس للفنون 
جْعل المعّلمين يشعرون براحٍة أكبر لدى تعليم الفنون 

زيادة المشاركة — إشراك جميع المعّلمين 

عشر مدارس )91 في المئة من العّينة(تطوير قدرات الطّاب 

تعريف أكبر عدد ممكن من األطفال إلى جميع أشكال الفنون 
توفير تجربة للطّاب في مشاركة الجماهير
توفير فرص لألطفال للتعبير عن أنفسهم 

تطوير الهوية الشخصية لدى األطفال، وتذّوق ]الفنون[ وتقديرها

سّت مدارس )55 في المئة من العّينة(تعزيز برنامج الفنون الخاص بالمدرسة 

توفير المزيد من فرص التعلُّم المرتبطة بالفنون لألطفال 
َتناُول أكبر قدر ممكن من مجاالت الفنون 

أخذ البرنامج الموسيقي إلى ما يتجاوز المسّجات 

ثاث مدارس )27 في المئة من العّينة(تعزيز العاقات مع منّظمات الفنون 

بناء روابط أقوى مع هذه المؤسسات 
بناء عاقات أقوى، زيادة “التشارك” مع منّظمات الفنون 
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ماحظــات: شــملت العّينــة 34 منّظمــة فنــون. تعكــس الِنَســب المئويــة عبــارًة واحــدًة أو أكثــر مــن ِقَبــل ُمجيــٍب فــي منّظمــة 
ــة مــن المقابــات التــي  فنــون ُتعتبــر متســقًة مــع ذلــك الموضــوع أو فئــة اإلجابــة. إّن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات حرفّي

ُأجريــت مــع موّظفــي منّظمــات الفنــون. 

الجدول رقم 5.2
أهداف منّظمات الفنون من الشراكات 

 تعزيز الوعي حول الفنون وتذّوق
الفنون وتقديرها

ثاث عشرة منّظمة )38 في المئة من العّينة(
عرض مجموعة واسعة بقدر اإلمكان من التجارب في البحث في 

الفنون
المساعدة على إلهام حبٍّ للموسيقى والمعرفة بها

زيادة تذّوق الرأي العاّم ]للفنون[ وتقديره لها 

عشر منّظمات )29 في المئة من العّينة(تطوير قدرات الطّاب 

تعريف األطفال إلى طرٍق جديدٍة يمكنهم التعبير من خالها عن 
المهارات والمعرفة

مساعدة األطفال على إعادة تخيُّل أفكارهم عن أنفسهم
مساعدة الطاب على التمكُّن من وْصف ما يرون وتفسيره

تحفيز خيال األطفال الفّني

تسع منّظمات )26 في المئة من العّينة(تعزيز منّظمات الفنون  

تحقيق المزيد من البروز للمتحف باعتباره موردًا للمدارس
تطوير الجماهير المستقبلّية 

اإلعانات لمنّظمة الفنون
زيادة الوعي حول المتحف وبرامجه

ثماني منّظمات )24 في المئة من العّينة(تطوير تعليم الفنون في المدارس 

تعزيز المنهج الدراسي للمنطقة التعليمّية من خال عدسة الفنون 
 زيادة استخدام تعليم الفنون المرتكز إلى المعايير

المساعدة في الجهود الرامية إلى إعادة تعليم الفنون في المدارس

خمس منّظمات )15 في المئة من العّينة(تطوير قدرات المعّلمين 

العمل مع معّلمي الدراما والتأكيد على صّحة ما يقومون به 
تعزيز التعليم 

لهامهم من أجل التعليم  إشراك المعّلمين، وجْعلهم يشعرون بالثقة، واإ

 تعزيز الوعي حول التنّوع الثقافي
وتذّوقه وتقديره 

أربع منّظمات )12 في المئة من العّينة(

توعية الطاب حول ثقافات أخرى 
التواصل بشأن وجود تنّوٍع في لوس أنجلوس

تعريف الطّاب إلى مجموعة متنوعة ]من فّناني األداء المسرحي[
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إلى  التعريف  على  سواء  حّد  على  الفنون  ومنّظمات  المدارس  تشّدد 
الفنون 

تشــّدد األهــداف التــي عّبــرت عنهــا المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــّد ســواء علــى أهمّيــة 
تعريــف الطــاب إلــى الفنــون وتوفيــر الفــرص لهــم مــن أجــل تــذّوق الفنــون وتقديرهــا بــداًل مــن 
زيــادة معرفــة الطــّاب بالفنــون، ومهاراتهــم فــي هــذا المجــال وأدائهــم فيــه. يّتســق هــذا التركيــز 
المحــدود نســبيًا مــع الشــراكات مــن نــوع المعامــات البســيطة حيــث توّفــر منّظمــات الفنــون 
فــي المقــام األّول تجربــة تــذّوق الفنــون وتقديرهــا لمــّرة واحــدة، وذلــك باإلجمــال علــى شــكل 

أداٍء مســرحيٍّ أو زيــارة إلــى متحــف مــا. 

الشروع في الشراكة 

يمكــن أن تحــّدد طريقــة التقــارب األّول بيــن منّظمــة فنــون ومدرســٍة مــا لبنــاء عاقــة أجــواء 
شــراكتهما المســتقبلّية. وستشــّكل أيضــًا المعلومــات التــي توّفرانهــا بشــأن أهدافهمــا التنظيميــة، 
وحاجاتهمــا، وهيكلياتهمــا، ومحدودياتهمــا نــوع الشــراكة التــي ســتقوم بينهمــا. ففــي حــال كانــت 
منــذ  كليهمــا  للشــريكين  واضحــًة  والمحدوديــات  والهيكليــات،  والحاجــات،  األهــداف،  هــذه 

البدايــة، يمكــن أن يســتتبعها تواصــٌل فّعــاٌل وتخطيــٌط للبرنامــج بشــكٍل أكثــر ســهولة.  

تّدعي المدارس ومنّظمات الفنون على حّد سواء الشروع في االّتصال
الطريقــة  هــي  البريــد  عْبــر  عليهــا  تحصــل  التــي  الكتّيبــات  بــأّن  المــدارس  أغلبّيــة  أفــادت 
األّولّيــة التــي تّطلــع مــن خالهــا علــى برامــج منّظمــات الفنــون، علــى الرغــم مــن أّن معلّــم 
أو مديــر مدرســة مــا ســيتلّقى أحيانــًا اتصــااًل مــن منّظمــة فنــون )AO(. وأشــار عــدٌد قليــٌل 
مــن المشــاركين أيضــًا إلــى أّنهــم اّطلعــوا علــى البرامــج مــن خــال المؤتمــر الســنوّي لبرنامــج 
الفنــون البصرّيــة واألداء المســرحّي )VAPA(، حيــث أقامــت منّظمــات فنــون منّصــات. قــّدم 
فّنانــو برنامــج الفنــون البصرّيــة واألداء المســرحّي المســافرون توصيــات لبعــض الُمشــاركين 
مــن المــدارس، وذكــرت مدرســتان قائمــة برنامــج الفنــون البصرّيــة واألداء المســرحّي لمنّظمــات 
الفنــون )وهــي القائمــة نفســها التــي اســتخدمناها مــن أجــل تشــكيل عّينتنــا مــن منّظمــات 
أو  الســابقة  التجربــة  خــال  مــن  )إن  المشــافهة  علــى  أيضــًا  المــدارس  وتعتمــد  الفنــون(. 
فنــون.  منّظمــة  برامــج  االّطــاع علــى  أجــل  مــن  مــا(  لمنّظمــة  العــام  الوعــي  مــن خــال 
معلومــات  تضــّم  مركزّيــة  بيانــات  قاعــدة  المــدارس  مــن  المشــاركين  مــن  أيٌّ  يذكــر  ولــم 
منّظمــات  حــول  يوفّــر معلومــات  دليــٍل  مــن وجــود  الرغــم  )علــى  الفنــون  منّظمــات  حــول 
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)التعليــم  التعليــم األساســي  فــي مرحلــة  للطــاب  الفنــون  لتعليــم  تقــّدم برامــج  التــي  الفنــون 
مــن الحضانــة إلــى الثانوّيــة( )K-12( — “دليــل منطقــة لــوس أنجلــوس الكبــرى لمــوارد 
 Greater Los Angeles Arts Resource Directory and[ ”الفنــون ودليــل الفنــون والتعليــم 
مــن المشــاركين مــن المــدارس  ]Arts & Education Guide[ [2000(، وذكــر اثنــان فقــط 
االّتصــال بمستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة )LDAAs( للحصــول علــى مراجــع. 
يميــل االّتصــال الشــخصّي األّولــّي بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون للحــدوث عنــد نقطــة 
“الشــراء”؛ وحدهــا مــدارس قليلــة ذكــرت أّنهــا اّتصلــت بمنّظمــات فنــون قبــل اختيــار البرامــج 

مــن أجــل جْمــع المعلومــات حــول إعــداد البرامــج. 
يبدو أّنه ثّمة اختاف ما بين المدارس في المرحلة III والمدارس في المرحلتين I و

II مــن حيــث كيفّيــة اختيارهــا لبرنامــج منّظمــة فنــون )راجــع الفصليــن الثانــي والثالــث لمناقشــٍة 
حــول المراحــل المختلفــة(. أفــاد المشــاركون مــن المــدارس فــي المرحلــة III بأّنهــم انخرطــوا 
فــي ســلوٍك أكثــر اســتباقيًة فــي الســعي وراء الحصــول علــى معلومــات بشــأن منّظمــات الفنــون 
واســتخدموا مجموعــًة مــن الطــرق للحصــول علــى تلــك المعلومــات، بــداًل مــن طريقــٍة واحــدة 
أو اثنتيــن فقــط. والجديــر بالماحظــة هــو ذكــر روابــط شــخصية مــن ِقَبــل جميــع المــدارس فــي 

المرحلــة III باعتبارهــا طريقــًة للشــروع فــي شــراكات مــع منّظمــات فنــون. 
نتجت عن المقابات مع منّظمات الفنون صورٌة مختلفٌة بشكٍل بسيٍط لكيفّية الشروع 
فــي العاقــات. فقــد أفــادت منّظمــات الفنــون بإجــراء االتصــال األّولــي مــن خــال مجموعــة 
الفنــون بإرســال  الهاتفيــة. وأفــاد نصــف منّظمــات  البريدّيــة واالتصــاالت  المراســات  مــن 
كتّيبــات مباشــرًة إلــى المــدارس مــن خــال المراســات البريدّيــة الجماعّيــة أو مــن خــال إدراج 
معلومــات حــول منّظماتهــا فــي المراســات البريديــة التــي يرســلها برنامــج الفنــون البصريــة 
واألداء المســرحي إلــى المــدارس. وأفــاد أكثــر مــن نصــف منّظمــات الفنــون )56 فــي المئــة( 
باالتصــال هاتفيــًا بمديــر المدرســة أو إرســال رســالة لــه عْبــر البريــد اإللكترونــي، وأفــاد حوالــي 
الربــع )24 فــي المئــة( باالتصــال هاتفيــًا بمستشــار الفنــون فــي المنطقــة المحلّيــة أو إرســال 
رســالة لــه عْبــر البريــد اإللكترونــي مــن أجــل الشــروع فــي اّتصــال. وأفــاد مستشــارو الفنــون فــي 
المناطق المحلّية )LDAAs( بأّنهم يســتلمون عددًا كبيرًا من الكتّيبات والمراســات البريدية 
مــن منّظمــات الفنــون. وأفــادوا بــأّن أحــد األدوار الرئيســّية التــي يؤدونهــا هــو دور وســيٍط 
للمعلومــات يســاعد منّظمــات الفنــون علــى تعميــم المــواد علــى المــدارس. وأفــاد مستشــارو 
الفنون في المناطق المحلّية أيضًا بأّنهم ال يّتصلون هاتفيًا بمنّظمات الفنون أو ال يرســلون 
لهــا رســائل عْبــر البريــد اإللكترونــي بشــكٍل روتينــيٍّ ويعتمــدون علــى المنّظمــات لتتصــل بهــم 

فــي حــال احتاجــت إلــى مســاعدة فــي تعميــم المعلومــات علــى المــدارس. 
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من منظور منّظمات الفنون، تقوم المنّظمات بالكثير من أجل الشروع في االتصال 
بالمــدارس، فــي حيــن أّن المــدارس، مــن منظورهــا، هــي التــي تقــوم باإلجمــال باالّتصــال 
األّولــي. وينشــأ هــذا التبايــن مــن تصــّور مــا يمكــن أن يشــّكل “اتصــااًل”. تعتبــر منّظمــات 
الفنــون المراســات البريديــة وســيلًة للتواصــل مــع المــدارس وطريقــًة نشــطًة وفّعالــًة لتأســيس 
العاقات معها. من منظور المدارس، ال ُتعتبر المراســات البريدّية وســيلًة فّعالًة لاتصال 
األّولــّي ألّنهــا غيــر شــخصّية وليســت مصّممــة وفقــًا للحاجــات المحــّددة لمدرســٍة مــا. وبحســب 
مشــاركون فــي بعــض المــدارس، ليســت المنشــورات التــي يســتلمونها مائمــًة دائمــًا  مــا الحــظ 
للصفــوف الدراســّية لمجموعــة طابهــم وال توّفــر دائمــًا المعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا مــن 
أجــل تقييــم البرامــج بالنســبة لطابهــم وللمدرســة. وبحســب مــا ذكــر مشــارك، “يلقــون بهــا لــك، 

وتبقــى بــدون مســاعدة.”
تتســق عمليــة الشــروع فــي االتصــال مــع عاقــٍة مــن نــوع المعاملــة البســيطة. ليــس 
الهــدف مــن االّتصــال بنــاء عاقــة أو شــراكة؛ الهــدف هــو ربــط المســتهلك بخدمــٍة مــا. ويّتســق 
دور مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة مــع هــذا النمــوذج. يــؤّدي مستشــار الفنــون فــي 
منّظمــات الفنــون ويســاعد  المنطقــة المحلّيــة دور “مركــز تبــادل” للمعلومــات حــول برامــج 
الرغــم  المــدارس(. وعلــى  بالمســتهلكين )أي  الفنــون(  البائعيــن )أي منّظمــات  علــى ربــط 
مــن أّن هــذه المقاربــة تقتــرن ببعــض المزايــا )إّنهــا مثــًا ُتعــرِّف المــدارس إلــى مجموعــة مــن 

ــة.  البرامــج(، أعربــت المــدارس عــن الكثيــر مــن االســتياء إزاء هــذه العملّي

ال تملك أغلبية المدارس معايير واضحة الختيار البرامج
لــم يكــن لــدى أّي مــن المــدارس التــي شــملتها دراســتنا االســتقصائّية عمليــة رســمّية التخــاذ 
قــراٍر بشــأن منّظمــات الفنــون )AOs( التــي تعمــل معهــا كّل عــام.2 تــم اســتخدام مصطلحــات 
مثــل “عرضّيــة” و“مرتكــزة إلــى الحــّظ” مــن أجــل وْصــف عمليــة االختيــار الخاّصــة ببعــض 
المــدارس، وذكــر المشــاركون فــي أغلبيــة المقابــات التــي أجريناهــا مــع المــدارس توفُّــر القليــل 

مــن الوقــت لتكريســه للعملّيــة. 
وذكــر أكثــر مــن نصــف المــدارس أّن رئيــس الــكادر كان صانــع القــرار الرئيســّي، 
وكانــت تغذيــات المعّلميــن الراجعــة العاِمــل الــذي تــّم ذكــره بالشــكل األكثــر شــيوعًا لســبب 
عّددتهــا  التــي  األخــرى  االختيــار  وتشــمل عوامــل  معّينــة.  فنــون  منّظمــة  برنامــج  اختيــار 
المــدارس شــعبّية منّظمــة فنــون مــا فــي مــدارس أخــرى، والتجربــة الســابقة مــع منّظمــة الفنــون، 

قــد تشــمل عمليــة اختيــار رســمّية جْمعــًا منهجيــًا للمعلومــات حــول البرامــج المتوفّــرة وعمليــة لتقييــم البرامــج التــي تتــاءم مــع   2
األهــداف االســتراتيجّية واختيارهــا )مثــًا، تدريــب المعّلميــن أو تعلُّــم الطــاب فــي المجــاالت الرئيســية(. 
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والكلفــة، ووضــع الجــدول الزمنــي والتوقيــت، والماءمــة مــع المنهــج الدراســي فــي غــرف 
عــن  التعبيــر  علــى  أفضــل  بشــكٍل  قادرتيــن   III المرحلــة  فــي  مدرســتان  وكانــت  الصــّف. 
مجموعــٍة شــاملٍة مــن المعاييــر وأفادتــا بإجــراء نــوٍع معيــٍن مــن البحــث مــن أجــل تقييــم برامــج 
منّظمــات الفنــون )مثــًا، حضــور األداء المســرحي لمجموعــة مــا فــي البدايــة قبــل دعــوة 
المجموعــة إلــى المدرســة، ومراجعــة مــدارس أخــرى للحصــول علــى رأيهــا بشــأن منّظمــات 
فنــون معّينــة، وجْمــع التغذيــات الراجعــة مــن الطــاب حــول منّظمــات الفنــون، والحصــول 
علــى التوصيــات مــن لجــان األهالــي، واالّتصــال بمنّظمــات الفنــون للحصــول علــى مزيــٍد مــن 

المعلومــات(. 
يبــدو أّن هــذا االفتقــار إلــى مجموعــٍة واضحــٍة مــن المعاييــر الختيــار منّظمــات الفنــون 
والوقــت المحــدود المخصــص للتخطيــط ولمناقشــة اختيــار منّظمــة فنــون يدفعــان بعــدٍد مــن 
المــدارس لاعتمــاد علــى المراســات البريديــة المباشــرة مــن منّظمــة فنــون أو علــى بــروز 
منّظمــة فنــون فــي المجتمــع مــن أجــل اختيــار هــذه المنّظمــات )وقــد يبــدو أّن ذلــك يــؤدي إلــى 
معــّدل أعلــى مــن التعامــل مــع منّظمــات الفنــون األكبــر(. وبحســب مــا ُذِكــر ســابقًا، تقــّدم 
ــًا للبرامــج. وعلــى الرغــم مــن أّن المــدارس قــد ذكــرت  منّظمــات فنــون متعــّددة إعــدادًا مجاني
الكلفــة علــى أّنهــا اعتبــاٌر رئيســي، يبــدو أّن مــدارس متعــددة لــم تكــن علــى درايــٍة بمــدى توفُّــر 
إعــداد مجانــي للبرامــج مــن ِقَبــل منّظمــات فنــون. فلــم يذكــر أي مشــارك مــن المــدارس صراحــًة 
البحــث عــن إعــداٍد مجانــي للبرامــج فــي ســياق عمليــة اختيــاره، علــى الرغــم مــن أن عــددًا قليــًا 

ذكــر أن بعــض البرامــج ال يفــرض رســمًا. 

أعربت المدارس عن الحاجة إلى ربط برامج الفنون بمناهجها الدراسّية 
فــي برنامــج  التــي شــملتها دراســتنا االســتقصائّية هــي جهــات مشــاِركة  بمــا أّن المــدارس 
مــدارس الفنــون النموذجّيــة )APS(، توّقعنــا أن يكــون دمــج برامــج الفنــون فــي مناهجهــا 
الدراســّية جــزءًا مهمــًا مــن جهدهــا الصريــح الرامــي إلــى تطبيــق منهــٍج دراســيٍّ موضوعــيٍّ 
تسلســليٍّ لتعليــم الفنــون. استفســرنا مــن المــدارس عــن أهمّيــة دمــج البرامــج التــي توّفرهــا 
منّظمــات الفنــون فــي مناهجهــا الدراســية. قالــت أغلبيــة المــدارس إّن المنّظمــات التــي ال تربــط 
إعدادهــا لبرامــج الفنــون بمنهــج الفنــون الدراســي الخــاص بمدرســة مــا ولكــن تعمــل أيضــًا علــى 
دمــج تعليــم الفنــون فــي مجــاالت مــواد دراســّية أخــرى هــي المرغــوب بهــا بالشــكل األكبــر. 
ُذِكــر برنامــج القــراءة فــي جلســاٍت مفتوحــٍة )Open Court Reading( باعتبــاره المثــل 
األكثر شــيوعًا لدمج الفنون مع منهٍج دراســيٍّ آخر مطلوب. إّن برنامج القراءة في جلســاٍت 
 مفتوحــٍة هــو برنامــج قــراءٍة مرتكــز إلــى المعاييــر يتطلّــب عــادًة ثــاث ســاعات مــن تعليــم

فنــون اللغــة فــي كّل يــوم دراســّي. إّنــه يفــي بأحــد المتطّلبــات الحديثــة لمنهــج منطقــة لــوس 
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ــة الموّحــدة )LAUSD( الدراســي والــذي يهــدف إلــى تحســين القــراءة لــدى  أنجلــوس التعليمّي
 3.)K-5( الخامــس  الصــف  إلــى  الحضانــة  مــن  األساســّي  التعليــم  فــي  الطــاب  جميــع 
وبحســب مــا قــال مشــارك، “تتــاءم نشــاطات الفنــون بشــكٍل جّيــٍد ]مــع البرنامــج[ ... يمكــن 
ربــط الروايــات فــي ُكتُــب قــراءة األطفــال بالدرامــا، والموســيقى، والرقــص. مــن شــأن ربــط 
الفنــون بالروايــات أن يجعــل ]الروايــات[ أكثــر ديناميكّيــًة وأكثــر إثــارًة لإلعجــاب؛ وأكثــر إغنــاًء 
لــألوالد.” يســتنفد برنامــج القــراءة فــي جلســاٍت مفتوحــٍة الكثيــر مــن اليــوم الدراســي، ولذلــك 
تحــاول المــدارس اختيــار البرامــج التــي تتــاءم مــع المنهــج الدراســي لبرنامــج القــراءة فــي 
 )We Tell Stories( ”جلســاٍت مفتوحــٍة. شــّكل مثــًا برنامــٌج يدعــى “نحــن نــروي القصــص
اختيــارًا شــائعًا لبرنامــج منّظمــة فنــون بســبب ماءمتــه لبرنامــج القــراءة فــي جلســاٍت مفتوحــٍة. 
وأشــار مشــاركون قليلــون مــن المــدارس إلــى أّن الحاجــة ال تدعــو بالضــرورة إلــى ماءمــة 

البرامــج للمنهــج الدراســي — فهــي مــع ذلــك تبقــى قّيمــًة بحــّد ذاتهــا. 

المواءمة  المحلّية في  المناطق  الفنون في  ينخرط مستشارو  ما  نادرًا 
بين المدارس وبرامج الفنون أو في تقييم البرامج  

ينقلــون  قــد   )LDAAs( المحلّيــة  المناطــق  فــي  الفنــون  مستشــاري  أّن  مــن  الرغــم  علــى 
المعلومــات بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون )AOs(، مــن الواضــح أّن ال منّظمــات الفنــون 
وال المــدارس تلجــأ إلــى مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة علــى نطــاٍق واســٍع للمســاعدة 
عــداد البرامــج مــن ِقَبــل منّظمــات الفنــون أو فــي تقييــم إعــداد  فــي المواءمــة بيــن المــدارس واإ
برامــج الفنــون. يتمتّــع مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة بموقــع طبيعــّي لُيعتبــروا نقطــة 
اّتصــال بالنســبة لمنّظمــات الفنــون ومــوردًا للمــدارس المنخرطــة فــي تقييــم برامــج منّظمــات 
الفنــون. ذكــر عــدٌد قليــٌل مــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة أّنهــم قّيمــوا برامــج 
منّظمــات فنــون، وأشــار مستشــارا فنــون فــي منطقتيــن محليتيــن صراحــًة إلــى اعتقادهمــا أّنــه 
مــن األفضــل أن تختــار المــدارس برامجهــا الخاّصــة بــدون تأثيــٍر مــن جانــب مستشــار الفنــون 
فــي المنطقــة المحلّيــة. وأفــاد مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحليــة، وكذلــك المــدارس، بــأّن 
عــدد منّظمــات الفنــون قــد يكــون هائــًا وأقــّروا بأّنــه يصعــب علــى المــدارس اّتخــاذ قــرار بشــأن 

منّظمــة الفنــون التــي ســتختارها. 
ويتمثّــل إرشــاد قــد تعتمــد عليــه المــدارس بتماشــي برنامــٍج مــا مــع معاييــر المنطقــة. 

فــي المرحلــة االبتدائيــة التابعــة لمنطقــة لــوس أنجلــوس  يمكــن االّطــاع علــى صحيفــة وقائــع تِصــف خطــة القــراءة   3
 Open Court( وبرنامج القراءة في جلســاٍت مفتوحٍة )LAUSD Elementary Reading Plan( التعليمّية الموّحدة

program( علــى الموقــع اإللكترونــي:
http://www.lausd.k12.ca.us/newLAUSDnet/pdf/FACTSHEET_elementaryreading.pdf. 

http://www.lausd.k12.ca.us/newLAUSDnet/pdf/FACTSHEET_elementaryreading.pdf
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فقــد أفــادت أغلبّيــة منّظمــات الفنــون بــأّن برامجهــا تتماشــى مــع تلــك المعاييــر. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، أشــار عــدٌد مــن المشــاركين مــن المــدارس إلــى أّن المعاييــر واســعة النطــاق وغيــر 
موضوعّيــة بحيــث يمكــن اعتبــار أّن أي شــيء تقريبــًا “يتماشــى” معهــا. وبالتالــي، يجــب أن 
يتجــاوز مســتوى التوجيــه الــذي تحتــاج إليــه المــدارس مــن أجــل االختيــار مجــّرد تحديــد مــا إذا 
كان برنامــٌج مــا “مرتكــزًا إلــى المعاييــر”. وتدعــو الحاجــة أيضــًا إلــى تقييــم البرامــج مــن حيــث 

مــدى ماءمتهــا للمنهــج الدراســّي واألهــداف التعليمّيــة لمدرســٍة مــا. 
يتمتّــع مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة بالخبــرة األكبــر فــي هــذا المجــال، ولكــن 
ال يتســّنى لهــم الوقــت لتوفيــر خدمــة التقييــم هــذه للمــدارس. ولعــّل األمــر األكثــر بــروزًا هــو 
أّنــه بحســب مــا بــدا ال يتســّنى الكثيــر مــن الوقــت لمستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة 
لــًة  للعمــل بالفعــل مــع منّظمــات الفنــون مــن أجــل مســاعدتها علــى تطويــر برامجهــا لتكــون ُمكمِّ
ألهــداف مناهــج المــدارس الدراســّية أو ُمدمجــًة فيهــا. طــرح مستشــار فنــون فــي منطقــة محلّيــة 
ســؤالين موجزيــن واللذيــن يتوّجــب علــى المــدارس طرحهمــا لــدى تقييــم إعــداد منّظمــة فنــون 
للبرامــج: مــا الُمتَوفِّــر؟ كيــف ُيحّســن تعليمنــا؟ يقــّدم مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة 
المســاعدة لبعــض المــدارس لإلجابــة عــن الســؤال األّول، ولكــّن المــدارس ال تتعامــل مــع 
مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة لمســاعدتها علــى وضــع معاييــر التقييــم وجْمــع 
المعلومــات الازمــة مــن أجــل تقييــم المســاهمات المحتملــة التــي ســيحققها برنامــج منّظمــة 

فنــون لتحســين التعليــم. 

تبادل المعلومات حول تنظيم كّل شريك  

يتمثّــل أســاٌس مهــمٌّ لبنــاء عاقــة جّيــدة بيــن مدرســة ومنّظمــة فنــون مــا بمــدى حصولهمــا علــى 
المعلومــات، والتوجيــه، والتدريــب بشــأن عمــل الواحــدة األخــرى وتنظيمهــا. 

ال توّفر المدارس التوجيه أو التدريب الالزم لموّظفي منّظمات الفنون 
بحســب مــا ُذِكــر فــي الفصــل الثالــث، إّن معظــم موّظفــي منّظمــات الفنــون الذيــن يعملــون مــع 
المــدارس هــم فّنانــون محترفــون يملكــون معرفــًة محــدودًة بالهيكلّيــة التنظيمّيــة لمدرســٍة مــا، 
ومعّلميهــا وطابهــا، والمنهــج الدراســي، والممارســات التعليميــة، وأهــداف المدرســة. ســألنا 
منّظمــات الفنــون )AOs( إذا وفّــرت لهــا المــدارس أو المناطــق توجيهــًا أو تدريبــًا للعمــل مــع 
المــدارس. لــم ُيِفــد أّي مــن المشــاركين بالحصــول علــى مثــل هــذا التوجيــه أو التدريــب، علــى 
الرغــم مــن أّن ثــاث منّظمــات فنــون أشــارت إلــى أّنهــا قــد ُدِعَيــت لمراقبــة نشــاطات المدرســة 
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و/أو ُدِعَيــت لحضــور اجتمــاع تخطيطــّي خــاص ببرنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة التابــع 
 .)LAUSD Arts Prototype School( لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة

أو  البرامج  إجراء  قبل  للمدارس  المواد  الفنون  منّظمات  توّفر  ما  نادرًا 
بعده 

ســألنا بالمثــل منّظمــات الفنــون إذا وّفــرت للمعّلميــن أي توجيــه بخصــوص البرامــج أو مــواد 
المئــة  فــي   38 ذكرتهــا  )التــي  الميدانّيــة  الرحــات  كانــت  برامجهــا.  بخصــوص  إعدادّيــة 
ــة  ــّم توفيــر المــواد اإلعدادّي مــن منّظمــات الفنــون( النــوع األكثــر شــيوعًا مــن البرامــج التــي ت
للمعّلميــن بشــأنها. وأفــادت 16 فــي المئــة فقــط مــن منّظمــات الفنــون بتوفيــر مــواد مســبقة 
لعــروض األداء الفنّيــة، ووفّــرت 9 فــي المئــة فقــط إعــداد المعّلميــن لبرامــج إقامــات الفّنانيــن. 
ولــم تُِفــد أّي واحــدة مــن منّظمــات الفنــون بتوفيــر التوجيــه أو المــواد اإلعدادّيــة لــورش عمــل 
الطــاب أو التطويــر المهنــّي للمعّلميــن. يبــدو أّن منّظمــات الفنــون توفّــر التوجيــه بشــأن 
برامجهــا وتنظيمهــا أكثــر ّممــا توفّــر المــدارس التوجيــه حــول كيفيــة عملهــا، مــا يّتســق مــع دور 

منّظمــات الفنــون فــي توفيــر خدمــٍة مــا للمــدارس. 

التواصل والتخطيط 

يــرد التواصــل والتخطيــط فــي صميــم الشــراكات بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون. فبــدون 
تواصــل وتخطيــط فّعاليــن، مــن المرّجــح أن تكــون البرامــج محــدودًة مــن حيــث فعاليتهــا وقــد 

تــؤّدي إلــى شــعور الطرفيــن باالســتياء وعــدم الرضــا.  

تفيد منّظمات الفنون بأّن المعّلمين هم نقاط االتصال الرئيسّية، إّلا أّن 
االّتصال غير متكّرر  

 بعــد بنــاء مدرســٍة ومنّظمــة فنــون مــا عاقــة عمــل، يميــل المعّلمــون ليكونــوا نقطــة االّتصــال
)]point of contact ]POC( في المدارس. أفادت تسع وسبعون في المئة من منّظمات 
الفنــون )AOs( أّنهــا كانــت علــى اتصــال بمعلّــم أو رئيــس كادر. وأفــادت خمســون فــي المئــة 
بأّنهــا كانــت علــى اتصــال بمديــري المــدارس. وأفــادت 32 فــي المئــة فقــط بأّنهــا كانــت علــى 
اّتصــال بمستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة. وأفــادت منّظمــات الفنــون بشــكٍل أكبــر 
بــأّن التواصــل مــع نقــاط االتصــال جــرى عْبــر الهاتــف )50 فــي المئــة( أو شــخصيًا )53 
فــي المئــة(؛ لــم يكــن البريــد اإللكترونــي أســلوبًا اســتخدمته منّظمــات الفنــون بشــكٍل شــائٍع مــن 
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أجــل التواصــل مــع نقــاط االتصــال )تســتخدم 24 فــي المئــة فقــط مــن منّظمــات الفنــون البريــد 
اإللكترونــي للتواصــل مــع المــدارس(. وأفــادت ثــاث وخمســون فــي المئــة مــن منّظمــات الفنــون 
بــأّن االتصــال بنقــاط االتصــال الخاصــة بهــا كان “ُمتغّيــرًا”، “حســب الحاجــة” أو “متقّطعــًا.”

بدون  النشاطات  ألغلبية  التخطيط  يتم  بأّنه  الفنون  منّظمات  تفيد 
انخراط المدارس 

إجابــًة عــن ســؤال بشــأن َمــْن يخطــط لمحتــوى البرامــج، أفــادت 65 فــي المئــة مــن منّظمــات 
الفنــون )AOs( بأّنهــا هــي التــي تخطــط فــي المقــام األول لمحتــوى البرامــج، فــي حيــن أفــادت 
ــأّن المــدارس ومنّظمــات الفنــون تخطــط للمحتــوى بشــكٍل مشــترك. وعندمــا  29 فــي المئــة ب
ُســألت بتفصيــٍل أكبــر عــن الذيــن تعمــل معهــم خــال عمليــة التخطيــط، اختلفــت النســبة 
المئوّيــة لمنّظمــات الفنــون التــي ذكــرت انخــراط موّظفــي المــدارس أو المناطــق فــي التخطيــط 
الموضوعــّي اختافــًا كبيــرًا عْبــر أنــواع البرامــج )راجــع الجــدول رقــم 5.3(. يبــدو أّن التخطيــط 
للرحــات الميدانيــة وعــروض األداء المســرحي لمنّظمــات الفنــون فــي الموقــع أو خارجــه 
ــل المــدارس. ليســت هــذه النتيجــة الُمســتخلصة  ينطــوي علــى مشــاركة محــدودة جــدًا مــن ِقَب
مفاجئــة، ألّنــه قــد يكــون مــن األصعــب تصميــم أنــواع النشــاطات هــذه خصيصــًا لمدرســٍة 

محــّددٍة بالمقارنــة مــع نشــاطات أخــرى. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، حتّــى برامــج إقامــات الفّنانيــن ال ُتشــرك عــادًة موّظفــي المــدارس 
أو المناطــق فــي عمليــة التخطيــط. حتّــى عندمــا يعمــل فّنــاٌن فــي مدرســة مــا، يبــدو التعــاون 
فــي غرفــة الصــف. بحســب  الفّنــان  التخطيــط لعمــل  فــي  الفنــان والمدرســة  بيــن  محــدودًا 
الطــاب،  عمــل  وورش  المهنــي،  التطويــر  يســتدعي  الفنــون،  منّظمــات  مــن  المشــاركين 

الجدول رقم 5.3
األطــراف المنخرطــة فــي عملّيــة التخطيــط للبرامــج، بالنســبة المئوّيــة مــن عّينــة منّظمــات الفنــون التــي 

ــر هــذه البرامــج توّف

ماحظــات: قــد توّفــر منّظمــة فنــون أكثــر مــن نــوع واحــد مــن البرامــج. راجــع الجــدول رقــم 4.4 فــي الفصــل الرابــع ألرقــام 
العّينــة لهــذه الِنَســب المئويــة. 

موّظفو المنطقة موّظفو المدرسةموّظفو منّظمة الفنون )AO( نوع البرنامج
8 في المئة 23 في المئة 85 في المئة إقامة الفنانين 

11 في المئة16 في المئة 95 في المئة عروض األداء المسرحي 
0 في المئة 25 في المئة 75 في المئة الرحات الميدانّية 

18 في المئة 47 في المئة 76 في المئة التطوير المهنّي
0 في المئة 36 في المئة 91 في المئة ورش العمل/الدورات الدراسّية للطاب
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والتعليــم فــي غــرف الصــف انخراطــًا أكبــر مــن جانــب المــدارس فــي التخطيــط للبرنامــج، 
ّن الذيــن ينخرطــون فــي التخطيــط هــم عــادًة موّظفــون علــى مســتوى المدرســة بــداًل مــن  واإ
موّظفيــن علــى مســتوى المنطقــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم ُيفــد أكثــر مــن نصــف منّظمــات 
الفنــون التــي شــملتها دراســتنا االســتقصائّية بانخــراٍط مــن جانــب المــدارس أو المناطــق فــي 
هــذه النشــاطات. يبــدو التطويــر المهنــي مجــااًل يجــري فيــه أكبــر قــدر مــن التخطيــط المشــترك 

وهــو علــى األرجــح مجــاٌل يقتــرن بأكبــر فرصــة للتعــاون. 

تفيد المدارس بتواصل محدود مع منّظمات الفنون وبانعدام التعاون 
عمليًا في التخطيط للبرامج 

لــم تعكــس األمــور التــي أفــاد بهــا المشــاركون مــن المــدارس فــي عّينتنــا الدرجــة نفســها مــن 
التواصــل كتلــك التــي أفــادت بهــا عّينــة منّظمــات الفنــون. أفــاد مديــرو المــدارس، ورؤســاء 
الكــوادر والمعّلمــون بإجــراء حــّد أدنــى مــن االتصــال مــع منّظمــات الفنــون )AOs(، مــع 
اســتثنائين فقــط. فقــد أفــاد رئيــس كادر بإجــراء تواصــات متواصلــة مــع فــرٍد فــي منّظمــة، 
وأفــاد رئيــس كادر آخــر بإجــراء “الكثيــر” مــن االتصــاالت مــع منّظمــة معّينــة قْبــل حــدٍث 
مــا، وخالــه وبعــده مــن أجــل توفيــر التغذيــات الراجعــة لمنّظمــة الفنــون. بخــاف ذلــك، كان 
اّتصــال موظفــي المــدارس بمنّظمــات الفنــون نــادرًا جــدًا ومحــدودًا بمســائل مرتبطــة بكيفّيــة حــّل 
قضايــا لوجســتّية بفعالّيــة )مثــًا، وضــع الجــدول الزمنــي لحــدٍث مــا، إبــاغ المعلومــات بشــأن 
الزمــان والمــكان، الترتيــب للنقــل(. وقــد ذكــر مشــاركان أّن لجــان األهالــي فــي مدرســتيهما 

ــع هــذا االتصــال واضحــًا.   ّنمــا لــم يكــن مــدى توسُّ اّتصلــت بمنّظمــة فنــون، واإ
علــى الرغــم مــن أّن منّظمــات فنــون متعــددة أفــادت بإجــراء اتصــال مــع المــدارس 
أقّلــه عرّضــي حســب الحاجــة، تشــير إجابــات المــدارس إلــى أّن هــذا التواصــل قــد رّكــز فــي 
المقــام األّول علــى تنفيــذ معاملــة. يتكــّون “التخطيــط” للبرامــج، بحســب أغلبيــة المشــاركين 
مــن المــدارس، مــن التخطيــط للشــؤون اللوجســتّية الخاّصــة بحــدٍث مــا، بــداًل مــن التخطيــط 
لمحتــوى البرامــج الفعلــي. ولــم تُِفــد أي واحــدة مــن المــدارس باســتخدام منّظمــات الفنــون 
باعتبارهــا مــوردًا للُمدخــات بشــأن إعــداد البرامــج، أو تطويــر المناهــج الدراســّية أو المســاعدة 

فــي تطويــر تقييمــات الطــاب. 

يبدو أّن المدارس تفّضل الحّد األدنى من االتصال بمنّظمات الفنون 
كشــفت المقابــات مــع المشــاركين مــن المــدارس عــن رؤيــة مهّمــة بشــأن التواصــل الخــاص 
بالشــراكات فــي مجــال الفنــون. لــم ُتعــرب المــدارس عــن الحاجــة إلــى إجــراء اّتصــال أكبــر 
مــع منّظمــات الفنــون. فــي الواقــع، أثنــى المشــاركون علــى بعــض المنّظمــات بســبب الجهــد 
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واالتصــال المحدوديــن المطلوبيــن مــن المــدارس. قــد يرتكــز جزئيــًا تفضيــل الحــّد األدنــى مــن 
التفاعــل إلــى القيــود المفروضــة علــى وقــت المعّلميــن، كمــا قــد يرتكــز جزئيــًا إلــى انعــدام فهــم 
األمــور التــي قــد تكســبها المــدارس مــن خــال بنــاء شــراكة فــي مجــال تعليــم الفنــون. وقــد قــال 
مشــارك: “أريــد إجــراء المزيــد مــن االتصــال بمنّظمــات الفنــون، ولكننــي ال أعَلــم مــا يمكنهــا 
القيــام بــه مــن أجلنــا، وكّل شــيء ُمكلــف. لديهــا برامــج معّينــة ]ونحــن بإمكاننــا[ ‘قبولهــا أو 
رفضهــا.’ إّنهــا ليســت علــى اســتعداد لتلبيــة حاجات]نــا[ المحــّددة، فعليــًا.” قــد يكــون األمــر 
أيضــًا هــو أّنــه، وبمــا أّن عّينتنــا مــن المــدارس هــي ضمــن برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة 
)APS(، لــدى هــذه المــدارس حوافــز أو حاجــة أقــّل للعمــل مــع منّظمــات الفنــون لتطويــر 
المنهــج الدراســي، وتقييمــات الطــاب، وللتعــاون بشــأن إجــراء تقييــم البرامــج ألّن منطقــة لــوس 
أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة )LAUSD( تــؤّدي دورًا نشــطًا فــي معالجــة هــذه المجــاالت مــن 

خــال بــذل جهــود مركزّيــة ضمــن المنطقــة. 

تقييم البرامج وتلبية حاجات المدارس

ُيعتبــر تقييــم البرامــج وتقييــم الطــاب مهّمــًا لتقييــم تأثيــر الشــراكات علــى الطــاب، والمعّلميــن، 
والمــدارس. يمكــن اســتخدام نتائــج تقييــم البرامــج أو تقييــم الطــاب لتحســين إعــداد برامــج 
تعليــم الفنــون مــن أجــل تحقيــق األهــداف التعليمّيــة بشــكٍل أفضــل. فبــدون التقييــم والتقديــر، 
تواجه منّظمات الفنون خطر تطوير برامج ال تُنتج مكاســب تعليمية للطاب أو المعّلمين.

تجري أغلبية منّظمات الفنون تقييمات للبرامج، ولكّن المدارس ليست 
منخرطة في تصميم التقييمات 

ســألنا منّظمــات الفنــون )AOs( إذا كانــت تتعــاون مــع المــدارس علــى إجــراء تقييمــات للبرامــج، 
أو التخطيــط لمناهــج غــرف الصــف الدراســية، أو تصميــم أدوات تقييــم الطــاب، أو تعزيــز 
انخــراط المجتمــع واألهالــي. أفــادت ثــاث وخمســون فــي المئــة بأّنهــا تتعــاون مــع المــدارس 
إلجــراء تقييمــات للبرامــج، وقالــت 32 فــي المئــة إّنهــا تعمــل مــع المــدارس للتخطيــط لمناهــج 
غــرف الصــف الدراســية، وأفــادت 24 فــي المئــة بالعمــل مــع المــدارس لتصميــم أدوات تقييــم 
الطــاب، وقالــت 47 فــي المئــة إّنهــا تتعــاون مــع المــدارس مــن أجــل تعزيــز انخــراط المجتمــع 

واألهالــي. 
أفــادت أغلبيــة منّظمــات الفنــون )53 فــي المئــة( بجْمــع التغذيــات الراجعــة بشــأن 
مــن  عــادًة  بذلــك  قامــت  فقــد  الراجعــة،  التغذيــات  التــي جمعــت  لتلــك  برامجهــا. وبالنســبة 
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خــال دراســات اســتقصائية شــملت المعّلميــن )ذكرتهــا 68 فــي المئــة مــن منّظمــات الفنــون( 
ودراســات اســتقصائّية شــملت الطــّاب )ذكرتهــا 50 فــي المئــة(. يتــم اســتخدام التغذيــات 
الراجعــة لمجموعــة مــن األغــراض، بمــا فيهــا إعــداد التقاريــر للواليــة أو للمنطقــة المحلّيــة 
عــداد تقاريــر لمنّظمــات الفنــون )29 فــي  )ذكرتهــا 24 فــي المئــة مــن منّظمــات الفنــون(، واإ
عــداد التقاريــر للجهــات الممولــة أو التقاريــر  المئــة(، والعاقــات العاّمــة )26 فــي المئــة(، واإ
فــي ســياق طلــب الحصــول علــى منحــة )32 فــي المئــة(، وبالطبــع، باعتبارهــا تغذيــات راجعــة 
لتحســين البرنامــج )68 فــي المئــة(. وعلــى الرغــم مــن أّنــه يبــدو أن أغلبيــة منّظمــات الفنــون 
قــد أجــرت تقييمــًا للبرامــج، لــم تُِفــد المــدارس بالعمــل مــع منّظمــات الفنــون لتصميــم أســئلة 
التقييــم. فلــو قامــت المــدارس بهــذا األمــر، قــد يســاعد ذلــك منّظمــات الفنــون علــى تصميــم 
برامــج تلّبــي حاجــات المــدارس، مثــل البرامــج المرتكــزة إلــى المعاييــر والتــي تكــون مرتبطــة 

بمنهــج المدرســة الدراســي أو مدمجــة فيــه. 

تّدعي منّظمات الفنون أّنه يمكن تصميم عدد من البرامج خصيصًا، إاّل 
أّن عددًا قلياًل من المدارس يستفيد من هذا الخيار  

قالــت منّظمــات الفنــون إّنهــا توفّــر عــددًا مــن البرامــج التــي تلّبــي حاجــات المــدارس مــن حيــث 
المــوارد ووضــع الجــداول الزمنّيــة، بمــا فيهــا برامــج مّجانيــة، وبرامــج تجــري خــال ســاعات 
الــدوام الدراســّي، وبرامــج أخــرى تجــري فــي المــدارس. يعــّدد الجــدول رقــم 5.4 المواقــع المختلفة 

الجدول رقم 5.4
مواقع البرامج، وتكاليفها، ووضع الجداول الزمنّية لها

النسبة المئوية من المشاركين 
من منّظمات الفنون في العّينة

موقع برنامج الفنون
في الموقع لدى منّظمة الفنون فحسب

في موقع المدرسة فحسب
في الموقعين كليهما 

في منشأة أخرى

38
21
32
6

تفرض منّظمة الفنون رسمًا على المدارس مقابل البرنامج 
نعم 
كا

أحيانًا

29
56
15

وضع الجدول الزمني 
خال ساعات الدوام الدراسي 

خارج ساعات الدوام الدراسي في العام الدراسي
خارج العام الدراسي

88
62
24
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التــي تجــري فيهــا برامــج الفنــون، ومــا إذا كانــت المنّظمــات تفــرض رســمًا علــى البرامــج، 
باإلضافــة إلــى تحديــد الجــداول الزمنيــة للبرامــج. 

يتوافــق  برامجهــا  محتــوى  بــأّن  المئــة(  فــي   85( متعــّددة  فنــون  منّظمــات  أفــادت 
مــع معاييــر تعليــم الفنــون فــي الواليــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أفــاد عــدٌد قليــٌل جــدًا مــن 
منّظمــات الفنــون بــأّن برامجــه مرتبطــة بمنهــج المــدارس الدراســّي )راجــع الجــدول رقــم 5.5(. 
توفيــر برامــج  أهمّيــة  إلــى  بالنظــر  بشــكٍل خــاص  بالماحظــة  هــذا األمــر جديــر  وُيعتبــر 
تكــون مرتبطــة بمنهــج المــدارس الدراســي بالنســبة للمــدارس. فإّمــا ال يتــّم إبــاغ منّظمــات 
 الفنــون بهــذه الحاجــة أو أّن منّظمــات الفنــون عاجــزة عــن تطويــر برامــج تكــون مرتبطــة

بالمنهج الدراسّي. 
وعلــى الرغــم مــن أّن منّظمــات فنــون متعــّددة قــادرة علــى تصميــم برامجهــا خصيصــًا 
لتتــاءم مــع حاجــات المــدارس، ال تطلــب المــدارس برامــج مصّممــة خصيصــًا. عندمــا ســألنا 
المــدارس عــن آرائهــا بشــأن تصميــم البرامــج خصيصــًا، أعربــت عــن شــكوك حــول إمكانيــة 
التصميــم خصيصــًا، أو أعربــت عــن اعتقــاٍد بــأّن األمــر قــد يســتهلك وقتــًا طويــًا أو قــد يكــون 

مكلفــًا جــدًا، أو كانــت غيــر متأّكــدة مــن األمــور التــي ســتطلبها بالتحديــد. 
ســألت ثــاث مــدارس فقــط فــي عّينتنــا منّظمــة فنــوٍن عــن تصميــم برنامــٍج خصيصــًا 
لتلبيــة حاجاتهــا المحــددة. وأفــادت إحــدى هــذه المــدارس بــأّن منّظمــة فنــون لــم تــِف بوعدهــا 
بتصميــم برنامــٍج خصيصــًا بشــكٍل محــّدد، فــي حيــن أفــادت أخــرى بخــوض تجربــٍة إيجابيــٍة 

الجدول رقم 5.5 
النســبة المئوّيــة لمنّظمــات الفنــون التــي تملــك برامــج يمكــن تصميمهــا خصيصــًا لتتــالءم مــع حاجــات 

المــدارس أو ترتبــط بمنهــج المــدارس الدراســّي 

ماحظة: قد توّفر منّظمة فنون أكثر من نوع واحد من البرامج. 

نوع البرنامج 

يمكن تصميمه خصيصًا 
ليتالءم مع حاجات 

المدرسة 
يرتبط بمنهج المدرسة 

الدراسّي

8 في المئة 54 في المئة برنامج إقامة فّنانين 

5 في المئة 53 في المئة أداء مسرحّي

13 في المئة63 في المئة رحلة ميدانية 

12 في المئة 35 في المئة تطوير مهني 

18 في المئة 55 في المئة ورش عمل/دورات دراسّية للطاب 
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مــع برنامــج منّظمــة فنــون مصّمــم خصيصــًا. وأفــادت رئيســة كادر بأّنهــا كانــت تعمــل مــع 
منّظمــة فنــون لتصميــم برنامــٍج خصيصــًا لمدرســتها، ولكّنهــا أعربــت عــن نــوٍع مــن عــدم اليقيــن 
حــول مــا إذا ســتكون النتيجــة جيــدة. وذكــرت مــدارس قليلــة أّنــه كان لديهــا االنطبــاع بــأّن 
التصميــم خصيصــًا كان ُمكلفــًا، وهــي بالتالــي لــم تطلبــه. قامــت مدرســة عملــت مــع منّظمــة 
فنــون لتشــكيل برنامــج مصّمــم خصيصــًا بذلــك مــن خــال توفيــر األمــوال عبــر اقتــراح منحــة. 
وذكــرت مــدارس قليلــة أّنهــا حصلــت علــى المســاعدة مــن منّظمــة الفنــون فــي اختيــار برنامــج 

واعتبــرت هــذه الخدمــة كنايــة عــن تصميــم البرنامــج خصيصــًا لتلبيــة حاجاتهــا. 

المعامالت  نوع  هيمنة  إلى  وتفاعالتهم  الشركاء  أهداف  تشير 
البسيطة 

َتَمثّـَـل أحــد أهــداف هــذه الدراســة بالنظــر فــي مــدى كــون الشــراكات النموذجّيــة فــي مجــال 
الفنون معامات بســيطة أو مشــاريع أكثر تعقيدًا. شــّجعت المناقشــات حول سياســات تعليم 
الفنــون بيــن الخبــراء، والمؤّيديــن، وصانعــي السياســات فــي مجــال تعليــم الفنــون المــدارس 
ومنّظمــات الفنــون علــى تطويــر شــراكات أكثــر تعقيــدًا، علــى الرغــم مــن أّن بعــض المنخرطين 
فــي هــذه المناقشــات قــد أعربــوا عــن قلــٍق مــن أّن المعامــات البســيطة، المرتبطــة بمســتوى 

أدنــى مــن القيمــة التعليمّيــة، غالبــًا مــا تشــّكل القاعــدة المّتبعــة. 
باســتخدام تعريــف ريميــر )Remer( للمعامــات البســيطة مقابــل المشــاريع المشــتركة 
)ريميــر ]Remer[، 1996(، وجدنــا أّن العاقــة النموذجيــة للشــراكة فــي مجــال الفنــون فــي 

عيّنتــي دراســتنا كانــت تتمّيــز بجميــع خصائــص معاملــة بســيطة: 

•  منّظمــات الفنــون هــي الجهــة المــزّودة لبرامــج الفنــون التــي يمكــن أن تشــتريها المــدارس 
)أو التــي يتــم توفيرهــا مجانــًا فــي بعــض األحيــان(، وتــؤدي المــدارس دور المســتهلك، 

ُمختــارًة مــن بيــن مجموعــة مــن خيــارات برامــج الفنــون. 
•  يجــري بحســب مــا يبــدو تفاعــٌل وتخطيــٌط للبرنامــج الموضوعــي محــدودان جــدًا بيــن 

الفنــون.  ومنّظمــات  المــدارس 
 )AOs( ال تشــارك المــدارس فــي تصميــم برامــج الفنــون، وال تجــري منّظمــات الفنــون  •
المــدارس حاجــات  مــع  البرامــج  تكّيــف  ال  أو  للحاجــات  تقييمــًا  روتينــيٍّ   بشــكٍل 

المحّددة.
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•  علــى الرغــم مــن أّن منّظمــات فنــون )AOs( متعــّددة قــد أفــادت بــأّن بإمكانهــا تصميــم 
برامجهــا إلــى حــّد مــا بشــكٍل خــاّص بالمدرســة، تــرى المــدارس أّن مثــل هــذا التصميــم 

ليــس ممكنــًا، أو مكلــٌف جــدًا أو االثنــان معــًا.
•  تتواصــل المــدارس مــع منّظمــات الفنــون )AOs( فــي الغالــب مــن أجــل حــّل قضايــا 
لوجســتّية )مثــل، كيفّيــة نقــل الطــاب، توقيــت حضــور فّنــان لتأديــة نشــاط(، ويبــدو أّن 
البرامــج التــي تتطلّــب أقــّل عــدد مــن االتصــاالت وأقــّل وقــت مــن موّظفــي المــدارس 

هــي البرامــج التــي تفّضلهــا المــدارس. 

يبــدو أّن فعاليــة بعــض برامــج الفنــون المحتملــة يعيقهــا نقــٌص علــى مســتوى التواصــل 
بوضــوح  الفنــون  منّظمــات  فهــم  مســتوى  علــى  ونقــص  الفنــون  ومنّظمــات  المــدارس  بيــن 
لحاجــات المــدارس بمــا يتجــاوز المســائل األساســّية مثــل التمويــل، ووضــع الجــداول الزمنيــة، 
والنقــل. أعربــت المــدارس عــن حاجــٍة واضحــٍة إلــى المســاعدة فــي اختيــار البرامــج ورأت أّن 
منّظمــات الفنــون غالبــًا مــا تكــون غيــر مرنــة أو ال تبالــي بحاجــات المــدارس. فــا منّظمــات 
الفنــون وال المــدارس توّفــر أكثــر مــن الحــّد األدنــى مــن التوجيــه لهيكليــات البعــض منهــا 
فــي منّظمــات الواحــدة األخــرى. ال  البعــض اآلخــر التنظيميــة وثقافاتــه أو اإلعــداد لانخــراط 
تحصــل المــدارس علــى نــوع المعلومــات الــذي تحتــاج إليــه لتحديــد الخيــارات األفضــل مــن 
بيــن البرامــج التــي تقّدمهــا منّظمــات الفنــون، وال يبــدو أن أنــواع إعــداد البرامــج التــي تقّدمهــا 
منّظمــات الفنــون تلبــي رغبــة المــدارس فــي الحصــول علــى إعــداٍد للبرامــج يكــون مرتكــزًا إلــى 

المعاييــر ومرتبطــًا بمنهــج المــدارس الدراســي. 
قــد يفّســر التواصــل المحــدود بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون “انعــدام الترابــط” بيــن 
حاجــات المــدارس ومــا تعرضــه منظمــات الفنــون. ُتعتَبــر منافــع محتملــة متعــددة مــن بيــن 
تلــك التــي يتــم تحقيقهــا مــن الشــراكات األكثــر تطــّورًا مفقــودًة بســبب التواصــل المحــدود بيــن 
المــدارس ومنّظمــات الفنــون. فمثــًا، ال تســتخدم المــدارس منّظمــات الفنــون باعتبارهــا مــوردًا 
للُمدخــات بشــأن إعــداد البرامــج أو إغنــاء المناهــج الدراســية، أو تقييــم الطــاب. لكــن، وعلــى 
الرغــم مــن نقــص التواصــل والتخطيــط الموضوعــي التعاونــي، يتــم تقديــر بعــض البرامــج التــي 
توّفرهــا قلّــٌة مــن منّظمــات الفنــون الكبــرى مــن ِقَبــل المــدارس، وشــعر المشــاركون أّن الحاجــة 
لــم تــدُع لتغييرهــا. قــد تعكــس هــذه التغذيــة الراجعــة قــدرة بعــض منّظمــات الفنــون الكبــرى 
علــى تلبيــة حاجــات المــدارس مــن دون تواصــل كثيــف أو تطويــر عاقــات عمــل معقّــدة مــع 

كّل مدرســة. 
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شــبهًا  أكثــر  عيّنتنــا  فــي  الحظناهــا  التــي  الشــراكات  أنــواع  أّن  مــن  الرغــم  وعلــى 
بالمعامــات البســيطة، ُتعتبــر التحدّيــات الكامنــة فــي هــذه الشــراكات معّقــدة. إّننــا ننقــل فــي 
الفصــل التالــي التحّديــات والعوامــل الُميسِّــرة التــي وصفتهــا المــدارس ومنّظمــات الفنــون. 
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َوَصــَف الفصــل الســابق أهــداف المــدارس ومنّظمــات الفنــون فــي عّينتنــا وتفاعاتهــا وَوَجــد 
األفضــل  بالطريقــة  بدراســتها  قمنــا  التــي  الفنــون  فــي مجــال  الشــراكات  تمييــز  يمكــن  أّنــه 
التــي  التحّديــات  إلــى  النظــر  يجــب  وبالتالــي،  البســيطة.  المعامــات  نــوع  مــن  باعتبارهــا 
تعتــرض الشــراكات الجّيــدة والعوامــل الُميسِّــرة لهــا، بحســب مــا أفــاد المشــاركون، فــي ذلــك 
الســياق. وبحســب مــا تشــير إليــه التعليقــات الــوارد تعدادهــا فــي الجــداول فــي هــذا الفصــل، 
للمــدارس  بالنســبة  أّنــه مــن الصعــب  التركيــز علــى ســبب اعتبــار  إلــى  المشــاركون  مــال 
ومنّظمــات الفنــون بنــاء أي عاقــة عمــل )حتّــى عاقــة بســيطة( وعلــى األمــور التــي يمكــن 

أن تســاعد علــى تحســين الشــراكة فــي ســياق نمــوذج معاملــة بســيطة. 
فــي مجــال  الشــراكات  تعتــرض  التــي  التحديــات  أفــادت دراســات أخــرى حــول  لقــد 
بــأّن الشــراكات يعيقهــا عــادًة النقــص علــى مســتوى الوقــت، والمــال، والتخطيــط،  الفنــون 
 Seidel,[ والمعلومــات، والتواصــل، والدعــم، والتقييــم )مثــًا، راجــع ســيديل، إيبيــل ومارتينيلــو
Eppel, and Martiniello[، 2001، دريســزين ]Dreeszen[، 2002(. يقّيــد نقــٌص 
علــى مســتوى هــذه العناصــر الرئيســّية بطبيعتــه نــوع الشــراكة التــي يمكــن تطويرهــا ويقّيــد 
أيضــًا نظريــًا فعاليــة شــراكة مــا. تشــمل العوامــل الُميسِّــرة التــي تعالــج أوجــه النقــص هــذه علــى 
مســتوى الشــراكات فــي مجــال الفنــون الوصــول إلــى التمويــل، والتخطيــط المشــتَرك للبرامــج، 
وتقييــم حاجــات المــدارس، وتبــادل المعلومــات وزيــادة التواصــل، وتشــجيع الدعــم الواســع 
عــادة تخصيــص الوقــت فــي اليــوم الدراســي و/أو جــدول المعّلميــن الزمنــي.  لتعليــم الفنــون، واإ
ــرة التــي عددتهــا المــدارس ومنّظمــات الفنــون فــي عّينتنــا  وتتنــاول التحدّيــات والعوامــل الُميسِّ

هــذه العناصــر جميعهــا. 

الفصل السادس 

التحدّيات التي تعترض الشراكات والعوامل 
رة لها  الُميسِّ
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التحّديات 

من منظور منّظمات الفنون 
عــّددت منّظمــات الفنــون تحدّيــات متعــّددة فــي العمــل مــع المــدارس )راجــع الجــدول رقــم 
ــم أّن األكثــر شــيوعًا تنــدرج ضمــن ثــاث فئــات واســعة هــي: تمويــل غيــر  6.1(،1 مــع الِعْل
كاف )ذكرتــه 32 فــي المئــة مــن منّظمــات الفنــون ]AOs[ فــي العّينــة(، ومشــاكل لوجســتية 
)ذكرتــه 29 فــي المئــة(، وثقــل األعبــاء الُملقــاة علــى المعّلميــن )ذكرتــه 29 فــي المئــة(، فــي 
حيــن تــّم ذكــر ســّتة تحديــات أخــرى مــن ِقَبــل 15 إلــى 20 فــي المئــة مــن العّينــة. يتــّم وصفهــا 

جميعهــا فــي مــا يلــي بحســب ترتيــب عــدد المــّرات التــي ذكرتهــا منّظمــات الفنــون. 

تهــدف التعليقــات الــوارد تعدادهــا فــي الجــداول فــي هــذا الفصــل إلــى توضيــح فئــات اإلجابــات المختلفــة )أي، المواضيــع(   1
ونقــل أنــواع اإلجابــات المشــمولة فــي فئــة إجابــات.

الجدول رقم 6.1 
التحّديات التي تعترض الشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها منّظمات الفنون 

إحدى عشرة منّظمة )32 في المئة من العّينة(تمويٌل غير كاٍف 

التمويل هو التحدي الرئيسي؛ ُتعتبر المنّظمات غير الربحية بالعموم على 
الحافة ماليًا، وباألخّص مع الركود وعمليات 11 سبتمبر/أيلول

ليست موزانة المدارس كافيًة لدعم إعداد برامج الفنون
ال يستطيع بعض المدارس الحصول على التمويل للنقل 

عشر منّظمات )29 في المئة من العّينة(مشاكل لوجستّية 

عندما ال تقع مدرسة ما على مقربة من منّظمة الفنون، ال يريد الموّظفون 
أحيانًا حضور االجتماعات في المدرسة، ومن الصعب بالنسبة لألشخاص 

من المدرسة القدوم إليهم
إّن تقويم المدرسة غير مرن بالكامل، وباألخّص بالنسبة للمدارس التي تعتمد 

جدواًل زمنيًا متعدد المسارات 
النقل صعب؛ وُيعتبر النقل على متن الحافات باهظًا بالنسبة لبعض المدارس
ثّمة نقٌص على مستوى المنشآت: نقص على مستوى قاعة محاضرات عملّية 

وغرف مع مكاتب ]منقولة[

عشر منّظمات )29 في المئة من العّينة(ثقل األعباء الُملقاة على المعّلمين 

المعّلمون مجَهدون
المعّلمون مرَهقون، يصعب التواصل معهم، ويصعب إقناعهم

المعّلمون منشغلون تمامًا باالختبارات 
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ماحظــات: تشــمل العّينــة 34 منظمــة فنــون. إّن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات حرفّيــة مــن المقابــات التــي ُأجريــت مــع 
موّظفــي منّظمــات الفنــون.

الجدول رقم 6.1 — تكملة

سبع منّظمات )21 في المئة من العّينة(وقٌت تعليميٌّ غير كاٍف 

الضغوط على مستوى الوقت في المدارس
الوقت هو تحدٍّ رئيسّي

تستغرق الزيارات إلى منّظمات الفنون 60 إلى 75 دقيقة، وهي ليست فترة 
زمنية طويلة للتواصل مع األطفال

يتنافس تعليم الفنون مع تعليم القراءة على الوقت

سّت منّظمات )18 في المئة من العّينة(صعوباٌت على مستوى التواصل 

ال يتلّقى المعّلمون غالبًا الرسائل ويصعب الوصول إليهم باإلجمال خال النهار
إن التواصل مع المعلمين والموظفين صعب؛ ال يتلقى الموظفون الرسائل 

وليس لديهم هواتف
يصعب إقناع المعّلمين؛ ويصعب إجراء حديث جيد معهم يمتد على 20 دقيقة

سّت منّظمات )18 في المئة من العّينة(موقٌف غير مواٍت تجاه الفنون 

يقول الناس إّن الفنون مهّمة ولكّنهم ليسوا بالضرورة مقتنعين بذلك فعًا بما أّن 
الفنون هي دائمًا األمر األّول الذي يتم الحّد منه

يعتبر بعض الناس الفّنانين غريبي األطوار
ال تشّكل الفنون أولوّية، وباألخّص بالنسبة لمعّلمي غرف الصف

سّت منّظمات )18 في المئة من العّينة(نقٌص على مستوى دعم المعّلمين 

يمكن أن يكون لدى المعّلمين مستويات مختلفة من االلتزام 
ليس من الممكن دائمًا الحصول على موافقة معّلمي مواد دراسّية غير الفنون 

)بالنسبة للرحات الميدانّية التي تمتّد على فترة حصص دراسية متعددة(
يتردد المعّلمون بزيادة التزاماتهم

خمس منّظمات )15 في المئة من العّينة(بيروقراطّيٌة مؤسساتّية 

المدارس ومنّظمات الفنون هي مؤسسات كبيرة حيث من الصعب بناء 
العاقات؛ من الصعب اختراقها

المدرسة هي جزء من مؤسسة متجانسة كبيرة )المنطقة(، ولذلك من الصعب 
إحداث تغيير

لدى المنطقة الكثير من الضوابط والموازين التي عليها معالجتها قبل التحرك 

خمس منّظمات )15 في المئة من العّينة(تبديل الموّظفين 

من الصعب تطوير شيٍء متواصٍل مع أشخاص يبّدلون الوظائف ]مرارًا[
على منّظمات الفنون االستمرار بإثبات ذاتها بسبب التغييرات على مستوى 

)LAUSD( اإلدارة التي جرت في منطقة لوس أنجلوس التعليمية الموّحدة
يتمّثل التحدي باالضطرار إلى إعادة حشد التأييد لدى حصول تبديل في 

منصب المدير
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أفــاد المشــاركون مــن منّظمــات الفنــون بــأّن المــدارس ال تملــك أمــوااًل كافيــًة للدفــع 
مقابــل إعــداد البرامــج، كمــا ال تملــك منّظمــات الفنــون المــال لتوفيــر اإلعــداد المجانــي للبرامــج 
بالكامــل الــذي تريــده المــدارس. ُيعتبــر هــذا األمــر صحيحــًا بالنســبة للمــدارس المشــاِركة فــي 
برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة )APS( والمــدارس التــي ال تشــارك فــي برنامــج مــدارس 
الفنــون النموذجّيــة علــى حــّد ســواء. وعّلقــت منّظمــات الفنــون أيضــًا علــى عــدم وجــود مــورد 
مركــزّي لتحديــد نــوع التمويــل المتوفّــر فــي المــدارس الفردّيــة. تنفــق أغلبيــة المناطــق التعليمّيــة 
فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس أقــّل مــن 1 فــي المئــة مــن موازنتهــا اإلجمالّيــة علــى تعليــم الفنــون، 
وُتعتبــر األمــوال المتوفّــرة للمــدارس مــن أجــل الوصــول إلــى إعــداد تكميلــّي لبرامــج الفنــون 
 United[ محــدودة وغالبــًا مــا تعتمــد علــى األمــوال التــي يوّفرهــا األهالــي )يونايتــد آرتــس
ــّي للمــدارس المشــاِركة فــي  ــه يتــم توفيــر تمويــل تكميل Arts[، 2001(. علــى الرغــم مــن أّن
ــة لتعليــم الفنــون، يتــم اســتخدام أكثــر مــن نصــف التمويــل  برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّي
لتغطيــة مكّونــات أساســّية أخــرى مــن برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة، بمــا فــي ذلــك الدفــع 
للمعّلميــن المســافرين، وُكتُــب الفنــون المدرســّية التكميلّيــة، واألجهــزة واإلمــدادات الازمــة. 
وبالتالــي، حتّــى لــدى المــدارس المشــاِركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجّيــة أمــوال 

محــدودة نســبيًا التــي يمكــن أن تشــتري بهــا البرامــج التكميلّيــة. 
ن قّدمــت منّظمــة فنــون  بقضيــة التمويــل بعــض القضايــا اللوجســتّية. حّتــى واإ ويرتبــط 
برنامجــًا مجانيــًا، تبقــى المــدارس بحاجــة إلــى نقــل الطــاب إلــى حيــث يجــري البرنامــج. يمكــن 
أن يشــّكل نقــٌص علــى مســتوى المنشــآت المدرســية المائمــة )مثــًا، قاعــات محاضــرات 
مــع منّصــات، غــرف مــع مكاتــب منقولــة( عقبــًة تعيــق قــدرة منّظمــات الفنــون علــى تقديــم 
أداٍء مســرحيٍّ كامــٍل أو أي برنامــٍج علــى اإلطــاق فــي مدرســٍة مــا. وتشــّكل صعوبــة وضــع 
الجــداول الزمنّيــة للبرامــج بســبب انعــدام مرونــة جــداول المــدارس الزمنّيــة وتقويمــات المــدارس 
مشــكلًة أخــرى تــّم ذكرهــا بشــكٍل شــائع. وتتمثّــل قضّيــة لوجســتّية أخــرى ذكرهــا المشــاركون 
بالصعوبــة التــي يواجههــا المعّلمــون وموّظفــو منّظمــات الفنــون فــي التمّكــن مــن االلتقــاء 
الواحــدة  بعيــدٍة  تقــع مدرســٌة ومنّظمــٌة مشــاِركٌة علــى مســافٍة  ففــي حــال كانــت  شــخصيًا. 
مــن األخــرى، قــد يكــون الموّظفــون مــن الطرفيــن غيــر مســتعّدين لحضــور االجتماعــات 

التخطيطّيــة أو غيــر قادريــن علــى ذلــك. 
وعّلقــت منّظمــات الفنــون أيضــًا علــى مــدى إجهــاد عــدٍد مــن المعّلميــن وعلــى الصعوبــة 
التــي يواجههــا المعّلمــون حتّــى فــي معــاودة االتصــال. والحظــت منّظمــات الفنــون أّن إضافــة 
ــة أخــرى بعــد علــى أعبــاء عمــل المعّلميــن الثقيلــة أصــًا يشــّكل عقبــًة كبيــرًة فــي وجــه  مهّم

تطويــر عاقــات أفضــل مــع المــدارس. 
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يرتبــط التحــّدي المتمثّــل بالوقــت التعليمــي غيــر الكافــّي بوعــي المنّظمــات بأّن المدارس 
تمنــح أولويــة أكبــر لمجــاالت مــواد دراســّية أخــرى غيــر الفنــون وال تخّصــص الكثيــر مــن 
وقــت غــرف الصــّف لتعليــم الفنــون أو اإلعــداد التكميلــي لبرامــج الفنــون. ترتبــط هــذه القضّيــة 
مباشــرًة أيضــًا بتصــّور منّظمــات الفنــون أّنــه ليــس لــدى الــرأي العــام باإلجمــال موقــف مــواٍت 
إزاء الفنــون وأّن المعّلميــن ومديــري المــدارس ال يعتبــرون الفنــون أولويــًة فــي تعليــم الطفــل. 
ذكــرت منّظمــات الفنــون تحّديــات فــي العمــل مــع نظــاٍم ُيعتبــر معقّــدًا، وغيــر مــرن، 
وبيروقراطيــًا، ويفتقــر إلــى الشــفافّية بالنســبة للجهــات الخارجيــة إلــى حــد كبيــر. وفــي ســياق 
نظــاٍم المركــزيٍّ حيــث تّتخــذ كّل مدرســة قراراتهــا الخاّصــة بشــأن برامــج الفنــون التــي ســتوّفرها، 
تشــّكل المــدارس تحدّيــًا كبيــرًا بالنســبة لمنّظمــات الفنــون مــن حيــث بنــاء العاقــات. فمــن 
أجــل بنــاء شــراكاٍت مــع أفــراد يتمّتعــون بســلطة صنــع القــرارات بشــأن تمويــل البرامــج أو 
بســلطٍة علــى تخصيــص الوقــت التعليمــي إلعــداد برامــج الفنــون، قــد تحتــاج منّظمــة فنــون 
إلــى تطويــر عاقــة عمــل مــع عشــرات مديــري المــدارس علــى مســتوى المنطقــة المحلّيــة، 
أو حتّــى المئــات علــى مســتوى المنطقــة ككّل. وفــي مرحلــة التخطيــط للبرامــج، قــد تعمــل 
منّظمــات الفنــون مــع عــدٍد أكبــر بعــد مــن المعّلميــن. وليــس مــن المفاجــئ أن يشــّكل تبديــل 
الموظفيــن مشــكلًة بالنســبة لمنّظمــات الفنــون التــي تحــاول تطويــر روابــط أقــوى مــع المــدارس. 
فــي نظــاٍم المركــزيٍّ وبيروقراطــيٍّ إلــى حــدٍّ كبيــر مثــل منطقــة تعليمّيــة كبيــرة، حيــث يســتغرق 
بنــاء العاقــات وقتــًا طويــًا، يشــّكل بنــاء شــراكة اســتثمارًا رئيســيًا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
تكفــل عمليــًا األعــداد الكبيــرة مــن األفــراد فــي نظــام المــدارس تغّيــرًا مســتمرًا علــى مســتوى 

فريــق العمــل.

من منظور المدارس 
إّن قائمــة التحّديــات التــي ذكرهــا المشــاركون مــن المــدارس )راجــع الجــدول رقــم 6.2( هــي 
أصغــر مــن قائمــة التحديــات التــي الحظتهــا المنّظمــات وتبّيــن إجماعــًا كبيــرًا حــول األماكــن 
التــي تكمــن فيهــا المشــاكل فــي العاقــات فــي مجــال الفنــون. تنــدرج التحّديــات مــن منظــور 
المــدارس ضمــن ســّت فئــات واســعة هــي: نقــٌص علــى مســتوى التمويــل )64 فــي المئــة(، 
نقــٌص علــى مســتوى الوقــت التعليمــي )64 فــي المئــة(، نقــص التكييــف مــن ِقَبــل منّظمــات 
الفنــون مــع حاجــات المــدارس )55 فــي المئــة(، قضايــا لوجســتية )45 فــي المئــة(، معلومــات 
غيــر مائمــة حــول منّظمــات الفنــون )36 فــي المئــة(، وصعوبــات علــى مســتوى التواصــل 
)27 فــي المئــة(. تتداخــل تحدّيــات رئيســّية متعــّددة — مثــل التمويــل غيــر الكافــي، والوقــت 
التعليمــي غيــر الكافــي، والمشــاكل اللوجســتّية — مــع تلــك التــي ذكرتهــا منّظمــات الفنــون. 
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ماحظــات: تشــمل العّينــة 11 مدرســة. إّن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات حرفّيــة مــن المقابــات التــي ُأجريــت مــع المعّلميــن، 
ورؤســاء الكوادر، ومديري المدارس. 

الجدول رقم 6.2 
التحّديات التي تعترض الشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها المدارس 

سبع مدارس )64 في المئة من العّينة(مخاوف بشأن التمويل 

موازنة ]محدودة[
أسعار عروض األداء المسرحي الفردّية مرتفعة جدًا

من المكلف جدًا الحصول على جميع اإلمدادات ]التي[ تلزم

سبع مدارس )64 في المئة من العّينة(قيوٌد من حيث الوقت 

إّن فترة تطوير قدرات الموّظفين في المنطقة التي تمتّد على ثاثين يومًا هي 
مخّصصة دائمًا للقراءة والرياضيات، ولذلك قد ينبغي على المعّلمين التخّلي 

عن يوٍم آخر لمزيٍد من تطوير قدرات الموّظفين 
إيجاد وقت لاتصال بمنّظمات الفنون

الوقت — يشعر بعض المعّلمين بضيٍق شديٍد مع برنامج القراءة في جلسات 
مفتوحة )Open Court( وطلبات أخرى لدرجة أّنهم ال يتمّتعون بالمرونة 

للعمل مع منّظمات الفنون

تكييٌف غير مائٍم لتلبية حاجات 
المدرسة 

سّت مدارس )55 في المئة من العّينة(

ال أعتقد أّن منّظمات الفنون تفّكر في المدارس االبتدائية، مثًا، إنها ترسل 
مرات متعددة أمورًا لطاب الصّفين الدراسيين الخامس والسادس ]بداًل من 

أن تفعل ذلك للصفوف الدراسية األدنى[
يفعل الفّنانون ما يريدون فعله، األمر الذي ال يتماشى دائمًا بشكٍل ممتاٍز مع 

كيفية عمل المدارس
من التحّدي مواءمة النشاطات مع معايير الوالية

خمس مدارس )45 في المئة من العّينة(مشاكل لوجستية 

الحصول على حافات أمر صعب
وضع الجداول الزمنية أمر صعب

تشّكل المساحة تحّديًا كبيرًا — ال نملك المساحة الكافية الستضافة الفّنانين أو 
عروض األداء المسرحي

صعوبة في إيجاد منّظمة فنون تقع على مقربة من المدرسة بما يكفي وتكون 
مهتّمة بالعمل معها

أربع مدارس )36 في المئة من العّينة(معلوماٌت غير مائمة 

نقص في المعلومات 
أريد إجراء المزيد من االتصال بمنّظمات الفنون، ولكنني ال أعَلم ما يمكنها 

القيام به من أجلنا
عدم إدراك األمور التي سُتطلب 

ثاث مدارس )27 في المئة من العّينة(صعوباٌت على مستوى التواصل 

التواصل — من الصعب الوصول إلى المعّلمين ومن الصعب بالنسبة للمعّلمين 
الوصول إلى منّظمات الفنون 

التواصل — ليس لدّي هاتف في غرفتي
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إاّل أّن تحديــًا رئيســّيًا واحــدًا ذكرتــه المــدارس لــم يظهــر فــي قائمــة منّظمــات الفنــون للتحّديــات 
وهــو: نقــص التكييــف مــن ِقَبــل منّظمــات الفنــون مــع حاجــات المــدارس. 

يــدرك تمامــًا األفــراد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم فــي المــدارس التحّديــات التــي يطرحهــا 
النقــص علــى مســتوى الوقــت التعليمــي فــي دمــج إعــداد برامــج الفنــون فــي المنهــج الدراســّي. 
يتيــح اليــوم الدراســّي وقتــًا محــدودًا جــدًا إلعــداد برامــج الفنــون، فــي الوقــت المتوّفــر للبرامــج 
التــي تقّدمهــا منّظمــات الفنــون وبشــكل أكثــر عمومــًا فــي الوقــت المتوفّــر للمعّلميــن مــن أجــل 
دمــج تعليــم الفنــون فــي منهجهــم الدراســي علــى حــّد ســواء. والحظــت المــدارس أيضــًا أّن وقــت 
التطويــر المهنــي للمعّلــم يرّكــز علــى مجــاالت المــواد الدراســية “الرئيســّية”، مثــل الرياضيــات 
والعلــوم، وال يتبقّــى إال وقــٌت قليــٌل للتطويــر المهنــي فــي مجــال الفنــون أو ال يتبقّــى أي وقــت 
لذلــك. هــذا ليــس مصــدر قلــق ذكرتــه منّظمــات الفنــون، ولكــّن ثلثــي الذيــن قمنــا بمقابلتهــم 
فــي المــدارس شــعروا بقلــٍق كبيــٍر بشــأن التطويــر المهنــي، بالنظــر إلــى أّن معظمهــم مّعلمــون 
مهتّمــون بتطويــر مهاراتهــم المهنيــة ومعرفتهــم بتعليــم الفنــون. وبصفتهــم قــادة برنامــج مــدارس 
الفنــون النموذجيــة، قــد يهتــّم هــؤالء المعّلمــون بطبيعــة الحــال بوضــع برنامــج لتعليــم الفنــون 
وقــد يشــعرون بالقلــق بشــأن التطويــر المهنــي لبنــاء القــدرة علــى تعليــم الفنــون فــي صفــوف 

موّظفــي الهيئــة التعليميــة. 
مــن أجــل معالجــة قضّيــة الوقــت التعليمــي المحــدود، الحظــت المــدارس أّنهــا تبــذل 
 جهــدًا مــن أجــل )1( دمــج تعليــم الفنــون فــي التعليــم فــي مجــاالت مــواد دراســية أخــرى

)مثــًا، عــرض مســرحّية مــن أجــل توضيــح أمثولــة فــي التاريــخ( و)2( توفيــر إعــداد خارجــي 
إلــى المعاييــر، واألهــّم مــن ذلــك، يرتبــط بمنهــٍج   لبرامــج الفنــون للطــاب، يكــون مرتكــزًا 
دراســيٍّ للفنــون قائــم فــي المدرســة أو يمكــن دمجــه فــي المنهــج الدراســي فــي مــواد دراســية 
 أخــرى. وبالتالــي، عندمــا الحظــت المــدارس أّن منّظمــات الفنــون ال تلّبــي حاجاتهــا، كانــت 
المــدارس تشــير باإلجمــال إلــى واقــع أّن البرامــج التــي تقّدمهــا منّظمــات الفنــون ليســت دائمــًا 
مائمــة لســن طابهــا، وأّن البرامــج قــد ال تســاعد المــدارس علــى تحقيــق أهدافهــا التعليميــة. 
وتشــعر المــدارس أّن الفّنانيــن ومنّظمــات الفنــون ال تفهــم أهمّيــة توفيــر إعــداد برامــج يلّبــي 

حاجاتهــا. 
ذكــرت المــدارس، تمامــًا كمــا فعلــت منّظمــات الفنــون، المســافة المكانيــة بيــن منّظمــات 
الفنــون والمــدارس باعتبارهــا قضيــة لوجســتّية تعيــق الشــراكات. ُتصعِّــب المســافة المكانيــة 
أكثــر عْقــد اجتماعــات شــخصّية بيــن موظفــي منّظمــات الفنــون وموظفــي المــدارس، كمــا 
تصّعب على المعّلمين والطاب الوصول إلى البرامج. لحضور عروض األداء المســرحي 
التــي تجــري خــارج الموقــع — مثــًا فــي مركــز منّظمــة فنــون — يتوجــب نقــل الطــاب 
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إلــى الموقــع؛ وغالبــًا مــا ال تتمّكــن المــدارس مــن االســتفادة مــن البرامــج التــي تجــري خــارج 
الموقــع ألّنهــا عاجــزة عــن دفــع مصاريــف النقــل. وال يســتطيع المعّلمــون أحيانــًا حضــور برامــج 
التطويــر المهنــي إذا كان الحضــور يتطّلــب الكثيــر مــن الوقــت للتنّقــل و/أو يجــري بعــد يــوم 

عمــل طويــل أصــًا. 
ويشــّكل نقــص المعلومــات حــول منّظمــات الفنــون، واألمــور التــي لديهــا لتقديمهــا، 
واألمــور التــي يمكنهــا القيــام بهــا مــن أجــل مســاعدة المــدارس تحديــًا آخــر يعيــق الشــراكات 
النقــص علــى مســتوى  المــدارس. تّتســق هــذه المشــكلة مــع  إليــه المشــاركون مــن  وأشــار 
اســتخدام المــدارس إلعــداد البرامــج المصمــم خصيصــًا. لــم تذكــر منّظمــات الفنــون نقصــًا فــي 
المعلومــات حــول منّظمــات الفنــون باعتبــاره تحديــًا يعتــرض الشــراكات، ولذلــك يبــدو أنهــا ال 
تــدرك أّن بعــض المــدارس يعتبــر هــذا األمــر مشــكلة. وبالمثــل، بــدا أّن المــدارس ال تــدرك 

حاجــة منّظمــات الفنــون إلــى الحصــول علــى مزيــٍد مــن المعلومــات بشــأن المــدارس. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، تــدرك المــدارس التحدّيــات علــى مســتوى التواصــل التــي تطرحهــا 
المعّلميــن وبأّنــه غالبــًا مــا  إلــى  بأّنــه يصعــب الوصــول  الفنــون وتقــّر  بالنســبة لمنّظمــات 
يتســّنى للمعّلميــن، عندمــا يســتطيعون التّكلــم، الوقــت إلجــراء حديــث مقتضــب جــدًا فقــط. 
فــي إجــراء  لــدى المعّلميــن هواتــف عمــل خاصــة بهــم وبالتالــي يواجهــون صعوبــة  ليــس 
اتصــاالت حتّــى عندمــا يتســّنى لهــم وقــت فــراٍغ لبعــض الدقائــق القليلــة، وهــم ال يتلقّــون دائمــًا 
رســائلهم الهاتفيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يســتطيع المعّلمــون الوصــول بســهولة إلــى البريــد 
اإللكترونــي. ويشــّكل هــذا النقــص علــى مســتوى وســيلة تواصــل أساســّية عائقــًا رئيســيًا فــي 
وجــه بنــاء شــراكات متطــّورة بالكامــل. والحــظ بعــض الذيــن قمنــا بمقابلتهــم فــي المــدارس أّنــه 
يمكــن أيضــًا أن يكــون مــن الصعــب الوصــول إلــى موّظفــي منّظمــات الفنــون وأّن المــدارس 
ال تعــرف أحيانــًا الشــخص المائــم لاتصــال بــه فــي منّظمــة مــا لطــرح أســئلة حــول برامــج 

تعليــم الفنــون الخاّصــة بالمنّظمــة. 

من منظور مستشاري الفنون في المناطق المحلّية 
الحــظ مديــرو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة األنــواع نفســها مــن التحدّيــات كتلــك التــي ذكرتهــا 
المناطــق  فــي  الفنــون  التــي ذكرهــا مستشــارو  تلــك  الفنــون. وتتمثّــل  المــدارس ومنّظمــات 
البرامــج  حــول  الجّيــدة  المعلومــات  بنقــص  شــيوعًا  األكثــر  بالشــكل   )LDAAs( المحلّيــة 
المتوفــرة )ذكــره أربعــة مــن أصــل مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة العشــرة الذيــن 
قمنــا بمقابلتهــم(، ونقــص علــى مســتوى التمويــل )ذكــره ثاثــة(، ونقــص علــى مســتوى الوقــت 
المخصــص للتخطيــط للبرامــج ووضــع الجــداول الزمنيــة لهــا )ذكــره أربعــة(، ونقــص علــى 
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مســتوى إعــداد البرامــج الــذي يلّبــي حاجــات المــدارس )وذكــره أيضــًا أربعــة(. حــّدد مستشــارو 
الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة هــذه التحديــات علــى أّنهــا عقبــات يواجهونهــا شــخصيًا فــي 
مســاعدة المــدارس علــى العمــل مــع منّظمــات الفنــون )AOs( وعقبــات تكافــح المــدارس أيضــًا 

للتغّلــب عليهــا. 
رأى مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة أّن المــدارس ال تــدرك أي برامــج تعليــم 
فنــون متوفــرة وكيــف يمكــن أن تعــّزز هــذه البرامــج تعليمهــا للفنــون. قــال بعــض مستشــاري 
الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة، تمامــًا مثــل المــدارس، إّنــه شــعر أّنــه مغمــور بعــدد البرامــج التي 
تقّدمهــا المنّظمــات المختلفــة وأعــرب عــن صعوبــة فــي محاولــة ترتيبهــا وتقييمهــا جميعهــا. 
وأشــار عــدد قليــل مــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة إلــى الصعوبــة فــي تقييــم 
حاجــات المــدارس وبعــد ذلــك، فــي إيجــاد منّظمــة فنــون يمكــن أن تلّبــي تلــك الحاجــات. تــّم 
ذكــر ناحيتيــن مــن وضــع الجــداول الزمنيــة مــن ِقَبــل مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة 
علــى أّنهمــا عقبتــان فــي وجــه الشــراكات. إّن الجــداول الزمنيــة لعمــل المعّلميــن وموظفــي 
منظمــات الفنــون تتيــح لهــم قــدرًا صغيــرًا مــن الوقــت فحســب مــن أجــل التواصــل. قّلمــا يكــون 
للمعلميــن وقــت فــراغ لغايــة الســاعة الثالثــة تقريبــًا مــن بعــد الظهــر، ويعمــل موّظفــو منّظمــات 
الفنــون باإلجمــال لغايــة الســاعة الخامســة )أقّلــه كان هــذا تصــّور مستشــار فنــون واحــد فــي 
منطقــة محليــة(. وأشــار مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحليــة أيضــًا إلــى أّنــه يتــم توفيــر 
الصيــف، ولكــّن  فــي فصــل  للمعّلميــن  المهنــي  التطويــر  العمــل وفــرص  مــن ورش  عــدد 
المعّلميــن الذيــن يعملــون فــي مــدارس تعمــل علــى مــدار العــام قــد يعجــزون عــن حضــور تلــك 
البرامــج. وقــد تتضــارب أيضــًا الجــداول الزمنيــة للبرامــج الصيفيــة مــع دورة موازنــة مدرســٍة مــا 
ألّن بعــض المــدارس عاجــز عــن الدفــع مقابــل البرامــج التــي يتــم الترتيــب لهــا خــال فصــل 
الصيــف. وذكــر مستشــار فنــون واحــد فــي منطقــة محليــة أّن هــذه الحالــة تنطبــق باألخــّص 

علــى المــدارس النموذجّيــة بســبب توقيــت تمويلهــا التكميلــي. 

الملّخص
أولئــك  يشــعر  حاجاتــه.  تلّبــي  ال  الفنــون  منّظمــات  إّن  المــدارس  نصــف  مــن  أكثــر  قــال 
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم فــي المــدارس أّن هــذا األمــر صحيــح لســببين: غالبــًا مــا تكــون برامــج 
الفنــون غيــر مائمــة لســّن الطــّاب وَصفِّهــم الدراســي، وهــي ليســت مرتبطــة بمنهــج المدرســة 
تــدرك هــذه  أّنهــا ال  يبــدو  لــم تذكــر هــذه المشــكلة،  الفنــون  الدراســّي. وبمــا أّن منّظمــات 
ــل وجــه التشــابه  التوقعــات التــي لــدى شــركائها مــن المــدارس. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يتمّث
الرئيســّي فــي تصــّور منّظمــات الفنــون، والمــدارس، ومستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة 
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بــأّن النقــص علــى مســتويي المــال والوقــت يشــّكل تحديــًا رئيســيًا يعتــرض التشــارك. 

رة  العوامل الُميسِّ

ُتعتبــر عوامــل ُميسِّــرة متعــّددة حّددهــا موّظفــو منّظمــات الفنــون والمــدارس علــى حــّد ســواء هــي 
نفســها كتلــك التــي تــّم تحديدهــا فــي بحــٍث ســابٍق حــول الشــراكات فــي مجــال الفنــون )مثــًا: 
إيبيــل ومارتينيلــو ]Seidel, Eppel, and Martiniello[، 2001؛ دريســزين  ســيديل، 
]Dreeszen[، 2002(. وبحســب مــا ُذكــر ســابقًا، تشــمل ســمات الشــراكات فــي مجــال 
الفنــون التــي تُيسِّــر نجاحهــا وفعاليتهــا )1( أهــداف مشــتركة مــع التشــديد علــى حاجــات 
الطــّاب والمــدارس؛ )2( تواصــل مســتمّر وبنــاء عاقــات؛ )3( توثيــق البرنامــج، وتقييــم، 
وتحســين الجــودة؛ )4( قيــادٌة فّعالــة؛ و)5( تمويــٌل ومــوارد ودعــٌم مائــٌم يتــم الحصــول عليــه 
مــن خــال األخــذ بزمــام أهــداف الشــراكات والبرامــج علــى نطــاٍق واســٍع واالســتثمار فيهــا. 
وبمــا يّتســق مــع النتائــج الُمســتخلصة بشــأن التحدّيــات التــي تعتــرض الشــراكات فــي مجــال 
الفنون، تختلف بوضوح أفكار المدارس حول ما يشــّكل عوامل ُميسِّــرة للشــراكات في مجال 
الفنــون عــن أفــكار منّظمــات الفنــون. يعــدد الجــدول رقــم 6.3 العوامــل الُميسِّــرة التــي ذكرتهــا 

منّظمــات الفنــون فــي حيــن يعــّدد الجــدول رقــم 6.4 تلــك التــي ذكرتهــا المــدارس. 

من منظور منّظمات الفنون 
يتمّثل العامل الُميسِّر الذي أفادت به منّظمات الفنون بالشكل األكثر تكرارًا )38 في المئة 
مــن العّينــة( بتطويــر عاقــة عمــل مــع األفــراد فــي المــدارس؛ إّن التواصــل مــع المــدارس هــو 
عامــٌل ُميسِّــر ذو صلــة أشــارت إليــه منّظمــات الفنــون )AOs( )29 فــي المئــة مــن العّينــة(. 
أفــادت منّظمــات الفنــون بــأّن قدرتهــا علــى تطويــر عاقــة عمــل مــع موّظفــي المــدارس قــد 
تُيسِّــر فهمــًا أشــمل لحاجــات مدرســٍة مــا، غيــر أّن اإلجابــات مــن أولئــك الذيــن قمنــا بمقابلتهــم 
فــي المــدارس قــد كشــفت عــن أّن المــدارس ليســت مهتّمــة بحســب مــا يبــدو بتيســير الشــراكات 
ّنمــا بطريقــٍة فّعالــة  بهــذه الطريقــة. تريــد المــدارس بالفعــل التواصــل مــع منّظمــات الفنــون، واإ
واســتراتيجية تتســق مــع نمــوذج المعامــات البســيطة حيــث تعمــل منّظمــات الفنــون فــي المقــام 

األول بصفــة جهــة مــزودة للخدمــات. 
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الجدول رقم 6.3 
العوامل الُميسِّرة للشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها منّظمات الفنون 

ثاث عشرة منّظمة )38 في المئة من العّينة(عاقات عمٍل مع موّظفي المدرسة 

بناء عاقات في المدارس
تطوير عاقة وئام مع المعّلمين 

تطوير عاقة تكافلّية 
اّتضح أّن االتصاالت الشخصية تقترن بأهمّية كبيرة 

إحدى عشرة منّظمة )32 في المئة من العّينة(التزام المعّلمين وحماسهم 

من المهّم أّن يكون لدى المعّلمين مستوى معّين من االلتزام 
التأييد من جانب المعّلمين 

إّن الحماس والتوق للتعّلم من جانب المعّلم يؤّدي إلى حصول كّل شيء 
بالطريقة الصحيحة

عندما يكون المعّلمون مهتّمين

عشر منّظمات )29 في المئة من العّينة(تواصل 

ترك خطوط التواصل مفتوحة مع المدرسة 
عندما يتواصل المعّلمون بفعالية مع موّظفي منّظمة الفنون 

تواصل واضح جدًا
باغ المدارس بما تفعله منّظمة  التواصل، بمعنى اإلحاطة بالمعلومات واإ

الفنون

احتراف موّظفي منّظمة الفنون 
وفّنانيها وخبرتهم 

تسع منّظمات )26 في المئة من العّينة(

وجود معّلم/مصّمم رقص يتمّتع بجاذبية الشخصية أمر رئيسي
معرفة معّمقة بالمقّدمين 

الصبر، والمثابرة، والرؤية، وااللتزام، والتصميم 
نوعّية الفّنانين

سبع منّظمات )21 في المئة من العّينة(دعٌم من قيادة المدرسة 

قيادة قوّية للموقع 
يعتمد النجاح على مدير المدرسة وعلى دعمه للفنون 

الدعم الذي يوّفره مدير المدرسة من خال الوقت والموارد

ماحظــات: شــملت العّينــة 34 منّظمــة فنــون. إّن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات حرفّيــة مــن المقابــات التــي ُأجريــت مــع 
موّظفــي منّظمــات الفنــون.
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الجدول رقم 6.4
العوامل الُميسِّرة للشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها المدارس 

برامج مائمٌة للصف الدراسي 
ومائمٌة للمدرسة  

ثماني مدارس )73 في المئة من العّينة(

قد يكون من الرائع أن تجد منّظمات الفنون طرق للعمل ضمن قيود المعّلمين 
يجب أن تضمن منّظمات الفنون أّن الدروس مائمة لمستوى الصف الدراسي
إّن البرامج التي يبدو أّنها األكثر إثارًة لاهتمام هي تلك التي تكون مرتبطة 

بما يقومون به، مثًا الرياضيات، اللغة، معايير تعليم اإلنجليزّية لغًة ثانية 
)ESL(

قد يكون الحصول على اقتراحات بشأن مرحلة ما قبل العمل ومرحلة ما بعد 
العمل أمرًا مفيدًا

سبع مدارس )64 في المئة من العّينة(مساعدٌة مالّية 

اإلعفاء من الرسوم أو الحّد منها
األموال لمنّظمات الفنون

برامج فّعالة من حيث الكلفة

سبع مدارس )64 في المئة من العّينة(زيادة تعميم المعلومات 

يجب أن نملك المعرفة بما يمكن أن تقوم به كّل منّظمة، وليس لدينا الوقت 
لاتصال بكل واحدة فرديًا

في حال أرادت منّظمات الفنون االنخراط بشكٍل أكبر مع المدارس، إّنها بحاجة 
إلى نشر المعلومات

إّن إيصال المعلومات إلى المعّلمين مباشرة أمر مهّم

إمكانية وصول أكبر إلى موّظفي 
منّظمة الفنون 

ست مدارس )55 في المئة من العّينة(

قد يكون من الرائع أن تتمّكن منّظمات الفنون من الحضور إلى هنا
قد تتيح لنا منّظمات الفنون ربّما وصواًل أسهل، مثًا تحديد مواعيد للمدارس 

النموذجّية
تقديم المزيد من البرامج والنشاطات؛ الطلب أكبر من اإلمداد على هذا المستوى 

سّت مدارس )55 في المئة من العّينة(نقطة اّتصال

شخص مستعّد إلجراء االتصال ويحرص على ذلك
شخص خارج غرفة الصّف لتنسيق البرنامج

وجود شخص للتعامل معه

أربع مدارس )36 في المئة من العّينة(انخراٌط أكبر من ِقَبل المدرسة 

ضمان تمّكن المدرسة من المشاركة بأكملها، أو أقّله مستوى صّف دراسي 
بأكمله

من األفضل القيام بنشاطات ضمن فريق – توفيرها للجميع
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الجدول رقم 6.4 — تكملة 

 موّظفو منّظمة الفنون الذين
يقّدمون مساعدة 

أربع مدارس )36 في المئة من العّينة(

أشخاص جاهزون لإلجابة عن األسئلة، طوعًا وليس بسخرية 
حماس 
تجاوب 

ثاث مدارس )27 في المئة من العّينة(انخراٌط أكبر من ِقَبل األهالي 

المزيد من التفاعل مع األهالي وتنظيم أحداث لكل العائلة
تنظيم أحداث أو عروض أداء مسرحّي لألهالي أمر جيد جدًا

ثاث مدارس )27 في المئة من العّينة(مساعدٌة في النقل 

توفير الحافات 
وجود وسائل نقل

ماحظات: شــملت العّينة 11 مدرســة. إّن العبارات كناية عن مقتطفات حرفّية من المقابات التي ُأجريت مع المعّلمين، 
ورؤســاء الكوادر، ومديري المدارس. 

إّن التزام المعّلمين هو ثاني العواِمل الُميسِّــرة التي أفاد بها المشــاركون من منظّمات 
الفنــون بالشــكل األكثــر تكــرارًا )32 فــي المئــة(. يمكــن أن يســاعد المعّلمــون الذيــن يهتّمــون 
اهتمامــًا كبيــرًا بتعليــم الفنــون وبتوفيــر إعــداد برامــج تكميلــي للطــّاب منّظمــات الفنــون علــى 
العمــل مــع المــدارس، باألخــّص ألّن المعّلميــن هــم النقــاط المعتــادة التصــال منّظمــات الفنــون 
بالمــدارس. وليــس مــن المفاجــئ أن يكــون المعّلمــون المهتّمــون باّطاعهــم الخــاص علــى 
الفنــون، بحســب مــا ُأفيــد، هــم الذيــن يقّدمــون المســاعدة بشــكٍل خــاّص فــي تيســير العاقــات 
فــي مجــال الفنــون. تــم تحديــد دعــم مديــري المــدارس مــن خــال قيادتهــم مــن ِقَبــل 21 فــي 

المئــة مــن منّظمــات الفنــون علــى أّنــه عامــل ُميسِّــر مهــّم. 
وأخيرًا، حّددت منّظمات الفنون )26 في المئة( بعض خصائص موّظفيها الخاّصين 
علــى أّنهــا عوامــل ُميسِّــرة للشــراكات، علــى الرغــم مــن أّن منّظمــات الفنــون ترّكــز أكثــر علــى 
 جــودة عمــل الفّنــان ومــدى معرفــة الفّنــان، فــي حيــن تهتــّم المــدارس بشــكٍل أكبــر باســتجابة

الفّنانين لحاجاتهم. 

من منظور المدارس
إّن العامــل الُميسِّــر الــذي ذكرتــه المــدارس بالشــكل األكثــر شــيوعًا )73 فــي المئــة( هــو توفُّــر 
برامــج فنــون مائمــة للمدرســة، والتــي تكــون أيضــًا مائمــة للصــف الدراســي، ومدمجــة فــي 
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المنهــج الدراســّي، وتجــري ضمــن القيــود التــي يعمــل المعّلمــون والمــدارس فــي ظّلهــا. ولكــّن 
منّظمــات الفنــون لــم تذكــر البرامــج المائمــة للمدرســة باعتبارهــا أبــرز العوامــل الُميسِّــرة. يعــّزز 
التبايــن فــي اآلراء حــول أهمّيــة البرامــج المائمــة للمدرســة وللصــف الدراســي ماحظتنــا أّنــه 

ال يتــم إبــاغ منّظمــات الفنــون بأهمّيــة إعــداد برامــج يلّبــي حاجــات المــدارس. 
وحــّددت أربــع وســتون فــي المئــة مــن المــدارس المســاعدة المالّيــة علــى أنهــا عامــل 
ُميسِّــر رئيســّي. فقــد ذكــرت توفيــر تمويــل أكبــر لمنّظمــات الفنــون، كمــا للمــدارس أيضــًا. 
وأعربــت المــدارس عــن الحاجــة إلــى مزيــٍد مــن التمويــل مــن أجــل شــراء إعــداٍد للبرامــج والدفــع 
لمنّظمــات الفنــون مقابــل خدمــات المنّظمــات وأعربــت المــدارس أيضــًا عــن الحاجــة إلــى قيــام 
منّظمــات الفنــون باإلعفــاء مــن كلفــة إعدادهــا للبرامــج أو تخفيضهــا. وبحســب مــا ُذكــر ســابقًا، 
قــّدم أكثــر مــن نصــف منّظمــات الفنــون فــي عّينتنــا إعــدادًا مجانيــًا للبرامــج، ولكــن بــدا أّن 
عــددًا قليــًا مــن المــدارس يــدرك هــذا األمــر. وترتبــط بالتمويــل أهمّيــة المســاعدة علــى مســتوى 

النقــل، مــا أشــار إليــه بالتحديــد عــدد صغيــر مــن المــدارس )27 فــي المئــة(. 
شــّددت أغلبيــة المــدارس )64 فــي المئــة( أيضــًا علــى الحاجــة إلــى قيــام منّظمــات 
الفنــون بتعميــم المعلومــات بشــأن برامجهــا علــى المــدارس وباألخــّص علــى المعّلميــن مباشــرة. 
علــى الرغــم مــن أّن منّظمــات الفنــون تأخــذ باإلجمــال بزمــام المبــادرة فــي توفيــر معلومــاٍت 
بشــأن برامجهــا للمــدارس، وذلــك عــادًة مــن خــال إرســال كتّيبــات أو منشــورات عْبــر البريــد، 
َعَكــَس إعــراب المــدارس عــن الحاجــة إلــى الحصــول علــى مزيــٍد مــن المعلومــات عــدم رضاهــا 
علــى وســيلة االتصــال هــذه. يــؤّدي أســلوب البريــد المباشــر الــذي تســتخدمه منّظمــات الفنــون 
)AOs( إلــى عــدٍد كبيــر مــن المعلومــات المتباينــة التــي ال تصــل البتــة إلــى المعّلميــن عــادة، 
وغالبــًا مــا ُينظــر إليــه علــى أّن الغــرض منــه ترويجــي أكثــر منــه توفيــر المعلومــات، وال 
يوفّــر المعلومــات التــي تحتــاج إليهــا المــدارس مــن أجــل إجــراء عمليــات اختيــار مســتنيرة 
للبرامــج. وأشــار بعــض المشــاركين مــن منّظمــات الفنــون إلــى وجــوب وضــع دليــل لمنّظمــات 
الفنــون والفنانيــن العامليــن مــع المــدارس، علــى الرغــم مــن أّنــه لــم تتــم اإلشــارة إلــى هــذا األمــر 
بالتحديــد باعتبــاره عامــًا ُميسِّــرًا. )واعتبــارًا مــن تاريــخ إعــداد هــذا العمــل، كانــت منطقــة لــوس 

أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة ]LAUSD[ فــي ســياق تجميــع دليــٍل مماثــل.(
فــي ســياٍق مماثــل، أفــادت أغلبّيــة مــن المــدارس )55 فــي المئــة( بــأّن وصــول أســهل 
إلــى موّظفــي منّظمــات الفنــون، وباألخــّص الموّظفيــن الذيــن يقّدمــون مســاعدة والمتجاوبيــن 
ــر الشــراكات مــع منّظمــات الفنــون مــن خــال إتاحــة الفرصــة  )ذكرتــه 36 فــي المئــة(، ُييسِّ
لموّظفــي المــدارس لطــرح األســئلة وجْمــع المعلومــات بشــأن منّظمــات الفنــون وبرامجهــا. 
إلــى  المــدارس  المشــاركون مــن  الفنــون، أشــار  إلــى موّظفــي منّظمــات  ولزيــادة وصولهــم 
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ــه يتوّجــب علــى منّظمــات الفنــون إجــراء زيــارة إلــى المــدارس أو تحديــد مواعيــد للمــدارس  أّن
بمســاعدة  مهتّمــون  إّنهــم  الفنــون  منّظمــات  مــن  المشــاركون  قــال  بالمنّظمــات.  لاتصــال 
المــدارس علــى كســب مزيــٍد مــن الوصــول الُمخّصــص وأشــاروا إلــى تبــادل المعلومــات حــول 
البرامــج مــن خــال لقــاءات غيــر رســمية مــع مّوظفــي المــدارس أو فــي أيــام األبــواب المفتوحــة 
فــي المــدارس. فبــداًل مــن محاولــة تطويــر عاقــات مــع موّظفــي منّظمــات فنــون متعدديــن، 
أشــارت أغلبيــة المــدارس )55 فــي المئــة( إلــى أّن “مســؤول” يتــم تعيينــه قــد يشــّكل صلــة 
الوصــل بيــن المــدارس المهتّمــة بالوصــول إلــى برامــج الفنــون ومنّظمــات الفنــون التــي توّفــر 
هــذه البرامــج. يمكــن أن يكــون هــذا المســؤول شــخصًا فــي منّظمــة فنــون، أو فــردًا يتــم تحديــده 
مــن ِقبــل ائتــاٍف لمنّظمــات الفنــون ليعمــل بمثابــة مصــدر مركــزّي للمعلومــات اإلضافّيــة، أو 
شــخصًا تابعــًا للمدرســة. إّن الهــدف مــن منصــب مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة 
هــو العمــل بمثابــة صــات وصــل بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون، ولكــن، بحســب مــا تّمــت 
مناقشــته فــي الفصــل الخامــس، يتجــاوز الطلــب علــى هــذا النــوع مــن الدعــم القــدرة الحاليــة 

لمستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة )LDAAs( إلــى حــّد كبيــر. 
حــّددت المــدارس أيضــًا عوامــل ُميسِّــرة قــد تُفيــد فــي توســيع نطــاق األخــذ بزمــام أهــداف 
شــراكٍة مــا فــي مجــال الفنــون وبرامجهــا واالســتثمار فيهــا. فقــد تــم ذكــر تأســيس انخــراط 
ــل 36 فــي المئــة مــن المــدارس، وهــو أمــر يعكــس قلقــًا  أكبــر علــى نطــاق المدرســة مــن ِقَب
عامــًا بشــأن إنصــاف الطــّاب وتوســيع إعــداد برامــج الفنــون ليشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الطــاب. وقــد تّمــت اإلشــارة إلــى انخــراٍط أكبــر مــن جانــب األهالــي، وذلــك فــي المقــام األول 
مــن خــال حضــور األهالــي ألحــداث الفنــون، مــن ِقَبــل 27 فــي المئــة مــن المشــاركين مــن 

المــدارس. 

من منظور مستشاري الفنون في المناطق المحليّة
قّدم مستشــارو الفنون في المناطق المحلّية )LDAAs( اقتراحات متعّددة لتيســير الشــراكات 
بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون. رّكــز عــدٌد مــن االقتراحــات علــى الُطــرق لتمكيــن منّظمــات 
الفنــون مــن فهــم حاجــات المــدارس فهمــًا أفضــل ولتفهــم المــدارس ومستشــارو الفنــون فــي 
المناطــق المحلّيــة مــا يمكــن أن تقّدمــه منّظمــات الفنــون )AOs( للمــدارس فهمــًا أفضــل. 
أشــار مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة إلــى أّنــه يتوّجــب علــى موّظفــي منّظمــات 
الفنــون زيــارة المــدارس مــن أجــل مراقبــة الصفــوف الدراســّية والمعّلميــن وهــم يعملــون لاّطــاع 
مباشــرًة علــى حاجــات المــدارس فيمــا يتعلّــق بمناهــج الفنــون الدراســّية، والمــواد التعليمّيــة، 
وتدريــب المعّلميــن. وَهــَدَف عــدٌد آخــر مــن اقتراحــات مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة 
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إلــى إيجــاد طــرق ليــؤدوا دور مســتودعات لمزيــٍد مــن المعلومــات المعّمقــة حــول منظمــات 
الفنــون واألمــور التــي يمكــن أن تقّدمهــا تلــك المنظمــات للمــدارس. أشــار بعــض مستشــاري 
الفنــون فــي المناطــق المحليــة إلــى وجــوب أن ُيســمح لهــم بحضــور برامــج منظمــات الفنــون 
مجانــًا ليتمكنــوا مــن تقييــم البرامــج بشــكٍل مباشــٍر واكتســاب فهــٍم أعمــق لكيفيــة تمكُّــن البرامــج 
مــن تلبيــة الحاجــات التعليميــة. وتمــت أيضــًا اإلشــارة إلــى برامــج التطويــر المهنــي لمستشــاري 
الفنــون فــي المناطــق المحليــة، والتــي قــد ُتمّكــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة مــن 
تطويــر المعرفــة والمهــارات فــي المجــاالت التــي ُيعتبــرون فيهــا مــوارد معلومــات للمــدارس 
ومــن تقييــم المنظمــات والبرامــج التــي يمكــن أن تكــون مائمــة لمــدارس معّينــة. والحــظ أيضــًا 
مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحليــة أنهــم أرادوا أن تتوفــر لهــم الفرصــة لزيــارة المــدارس 
شــخصيًا إلجــراء اتصــاالت عــن كثــب أكبــر مــع موظفــي المــدارس، ولفهــم حاجــات المــدارس 

المحــّددة فهمــًا أفضــل، ولمســاعدة المــدارس علــى إيجــاد برامــج فنــون مائمــة. 

األمر الذي لم يِرْد في اإليجابات عن المقابالت: الحاجة إلى تقييم البرامج
لــم تذكــر صراحــًة المــدارس، وال منّظمــات الفنــون وال مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة 
)LDAAs( توثيــق البرامــج، أو تقييــم البرامــج، أو التحســين المســتمّر للبرامــج باعتبارهــا 
ــرة للشــراكات فــي مجــال الفنــون. وعلــى الرغــم مــن أّن أغلبيــة منّظمــات الفنــون  عواِمــل ُميسِّ
)53 فــي المئــة( أفــادت بإجــراء تقييمــات لبرامجهــا الخاّصــة، ليســت كيفّيــة ارتبــاط هــذه 
التقييمــات بتيســير الشــراكات فــي مجــال الفنــون أو المســاهمة فــي تقييــم حاجــات المــدارس 
أمــرًا واضحــًا. أفــادت ثمــان وســّتون فــي المئــة مــن منّظمــات الفنــون )AOs( بأّنهــا تســتخدم 
ّنمــا قــد يرّكــز هــذا التحســين علــى مجــاٍل آخــر غيــر المجــال  التقييمــات فــي تحســين البرامــج، واإ
الــذي قــد تختــاره المــدارس. لــم نطلــب مــن منّظمــات الفنــون توفيــر معلومــات مفّصلــة حــول 
األســئلة التــي تطرحهــا فــي نمــاذج التقييــم التــي ترســلها إلــى عمائهــا، ولكــن فــي حــال رّكــزت 
هــذه األســئلة علــى مــا إذا كان إعــداد البرامــج يلّبــي حاجــات مدرســة مــا، مثــل الدمــج فــي 
المنهــج الدراســّي، والماءمــة للصــف الدراســي، واالســتجابة لحاجــات أخــرى، فقــد ُتَمكِّــن 

ارتبــاط تقييــم البرامــج بشــكٍل أكثــر مباشــرًة بتيســير عمــل منّظمــات الفنــون مــع المــدارس. 

الملّخص
بالنظــر إلــى االختــاف فــي تشــخيص العقبــات التــي تعتــرض الشــراكات الجّيــدة، ليــس مــن 
المفاجــئ أن تشــّدد المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى عوامــل مختلفــة باعتبارهــا عواِمــل 
ُميسِّــرة لتلــك الشــراكات. اّدعــت المــدارس أّن العاِمــل الُميسِّــر األكثــر أهمّيــة هــو توفُّــر برامــج 
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فنــون مائمــة للصــف الدراســّي والتــي تكــون مدمجــة فــي المنهــج الدراســي وتعمــل ضمــن 
القيــود التــي تواجههــا المــدارس والمعّلمــون. غيــر أّن هــذه البرامــج ال تشــّكل أولوّيــة بالنســبة 
لمنّظمــات الفنــون التــي قمنــا بمقابلتهــا. ويبّيــن التبايــن فــي األولوّيــات أّنــه ال يتــّم إبــاغ 

منّظمــات الفنــون بوضــوح بالحاجــة إلــى هــذا اإلعــداد للبرامــج. 
لقــد قالــت منّظمــات الفنــون إّن تطويــر عاقــة عمــل مــع فــرٍد فــي كّل مدرســة هــو األمــر 
األكثــر أهمّيــًة لبنــاء شــراكات جّيــدة. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يبــُد أّن موّظفــي المــدارس 
مهتّمــون ببنــاء عاقــات كمــا هــم مهتّمــون بالحصــول علــى المعلومــات التــي ستســاعدهم 
ــة المعاملــة واختيــار أفضــل البرامــج المتوّفــرة. وُيعتبــر التعميــم األفضــل  علــى تحســين فعالّي
للمعلومــات حــول برامــج منّظمــات الفنــون عاِمــًا ُميسِّــرًا ذكرتــه أغلبيــة المــدارس )64 فــي 
مكانّيــة الوصول  المئــة(. وســّلط كّل مــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون الضــوء علــى التواصــل واإ

ــرين مهّميــن.  باعتبارهمــا عاِمليــن ُميسِّ
مــن المثيــر لاهتمــام اإلشــارة إلــى أّنــه، وفــي حيــن يواجــه بعــض منّظمــات الفنــون 
مقاومــًة لتعليــم الفنــون فــي صفــوف موّظفــي الهيئــة التعليميــة، ينظــر حوالــي ثلــث منّظمــات 
الفنــون )AOs( إلــى حمــاس المعّلميــن علــى أّنــه أمــٌر مركــزيٌّ لشــراكٍة بّنــاءٍة مــع المــدارس. 
ــرًا، علــى الرغــم مــن أّنهــم  لــم يذكــر موّظفــو المــدارس حمــاس المعّلميــن باعتبــاره عاِمــًا ُميسِّ
أشــاروا إلــى أهّميــة موّظفــي منّظمــات الفنــون الذيــن يقّدمــون مســاعدة )ورّبمــا هــذا نظيــر 

للمعّلميــن المتحّمســين(. 
ولقــد رّكــزت العواِمــل الُميسِّــرة التــي أشــار إليهــا مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة 
علــى توفيــر أســاليب أكثــر فعالّيــة لتقييــم المعلومــات وتعميمهــا، رّبمــا مــن خــال مستشــاري 
الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة الذيــن يــؤّدون دور جســر بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون. ولــم 
ُيِشــر أيٌّ مــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة إلــى وجــوب أن يرّكــز المعّلمــون علــى 
بنــاء العاقــات أو وجــوب الطلــب منهــم ترتيــب جميــع المعلومــات حــول جميــع برامــج الفنــون 
التــي يتــّم تقديمهــا. ويتمثّــل األمــر الــذي أشــارت إليــه بوضــوح المجموعــات الثــاث جميعهــا 
التــي قمنــا بمقابلتهــا بالحاجــة إلــى فهــٍم أفضــل مــن جانــب المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى 
حــّد ســواء لكيفيــة الوصــول بشــكٍل أفضــل إلــى األخــرى والعمــل معهــا وأهّميــة وجــود مســؤوٍل 

يمكــن أن يشــّكل صلــة وصــل بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون.  
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إّن الشــراكات فــي مجــال الفنــون فــي عّينتنــا هــي عــادًة مــن نــوع المعامــات البســيطة التــي 
ترّكــز علــى توفيــر تعريــف الطــاب إلــى الفنــون أكثــر منــه علــى زيــادة معرفــة الطــاب 
بالفنــون أو مهاراتهــم فيهــا. تــؤّدي منّظمــات الفنــون دور بائعــي برامــج الفنــون التــي توفّــر 

عــادًة تجربــة فنــون لمــّرة واحــدة تشــتريها المــدارس. 
لقــد وجدنــا أيضــًا أّن نمــوذج العاقــة بيــن الجهــة المزّودة-المســتهلك ال تُفيــد بفعاليــة 
كبيــرة أّي مــن الطرفيــن وهــي بالتالــي تعجــز عــن تلبيــة حاجــات كّل مــن الطــاب والمعّلميــن. 
وعلــى الرغــم مــن أّن منّظمــات الفنــون والمــدارس ترّكــز علــى تطويــر قــدرات الطــاب، تبحــث 
المــدارس عــن برامــج مائمــة للصــّف الدراســّي والتــي يمكــن ربطهــا بمناهــج المــدارس الدراســية 
أو دمجهــا فيهــا والعمــل ضمــن القيــود التــي تعمــل المــدارس والمعّلمــون فــي ظّلهــا. غيــر 
أّن توفيــر مثــل هــذه البرامــج ليــس هدفــًا صريحــًا عّبــرت عنــه منّظمــات الفنــون التــي قمنــا 
بمقابلتهــا. يبّيــن هــذا التبايــن فــي األهــداف الُمعلنــة أّن منّظمــات الفنــون )AOs( ال تــدرك 
أّن لــدى المــدارس حاجــة ماّســة إلــى برامــج مائمــة للصــّف الدراســي ومدمجــة فــي مناهجهــا 
الدراســّية. بــداًل مــن ذلــك، قــد يبّيــن أّن منّظمــات الفنــون ليســت علــى اّطــاع كاٍف علــى 

مناهــج المــدارس الدراســّية وأهدافهــا التعليميــة مــن أجــل تلبيــة هــذه الحاجــة بفعالّيــة. 
وُتعَتبــر المــدارس بالمثــل قلقــًة بشــأن تطويــر قــدرات المعّلميــن وتســعى وراء بنــاء 
عاقــات فــي مجــال الفنــون توفّــر التطويــر المهنــي للمعّلميــن. وعلــى الرغــم مــن أّنــه لــدى 
أكثــر مــن نصــف منّظمــات الفنــون التــي قمنــا بمقابلتهــا برامــج توّفــر التطويــر المهنــي، قّلمــا 
شــّددت منّظمــات الفنــون علــى تطويــر قــدرات المعّلميــن باعتبــاره هدفــًا مرجــوًا مــن التشــارك 
مــع المــدارس. كان هــذا األمــر مفاجئــًا بشــكٍل خــاّص بالنظــر إلــى وعيهــا الكبيــر حــول 
التأثيــر الســلبي لمقاومــة المعّلميــن للشــراكات فــي مجــال الفنــون وأهمّيــة التــزام المعّلميــن 
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ودعمهــم للفنــون فــي تيســير الشــراكات. وبصــرف النظــر عــن تطويــر قــدرات الطــاب، تمّثلــت 
األهداف المرجّوة من التشــارك والتي ذكرتها منّظمات الفنون بالشــكل األكثر شــيوعًا بحْشــد 
جمهــوٍر لعملهــا والترويــج للفنــون بشــكٍل أكثــر عمومــًا — وهمــا هدفــان لــم تتقاســمهما معهــا 

المــدارس. 
ُيعتبــر التفاعــل بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون، وهــو أمــر رئيســّي لشــراكات ناجحــة، 
ضئيــًا. فمثــًا، ُتطــّور منّظمــات الفنــون عــادًة البرامــج مــن دون ُمدخــل مــن المــدارس. 
وتختــار المــدارس مــن بيــن هــذه البرامــج، ُمســتخدمًة غالبــًا الكتّيبــات التــي ترســلها منّظمــات 
الفنــون عبــر البريــد وأمــور أخــرى قليلــٍة لتحديــد خياراتهــا. ال يجــري أي تواصــل تقريبــًا بيــن 
موّظفــي المــدارس بشــأن اختيــار البرامــج، ولــم ُيِفــد أيٌّ مــن األفــراد الذيــن تّمــت مقابلتهــم 
باعتمــاد عمليــة صنــع قــرارات منهجّيــة الختيــار البرامــج. وقّلمــا تتــم استشــارة مستشــاري 
الفنــون فــي المناطــق المحليــة، والذيــن هــم فــي الموقــع المائــم مــن أجــل توفيــر اإلرشــاد فــي 
اختيــار البرامــج وتقييمهــا، إن مــن ِقَبــل المــدارس أو مــن ِقَبــل منّظمــات الفنــون. حّتــى بعــد 
اختيــار برنامــج، نــادرًا مــا تتواصــل المــدارس ومنّظمــات الفنــون، باســتثناء الحــاالت التــي 
يجــري فيهــا ذلــك مــن أجــل حــّل قضايــا لوجســتّية، مثــل وضــع الجــدول الزمنــي أو النقــل. وال 
توّفــر منّظمــات الفنــون وال المــدارس أكثــر مــن الحــّد األدنــى مــن التوجيــه لهيكليــات الواحــدة 
منهــا األخــرى التنظيمّيــة وثقافتهــا أو اإلعــداد لانخــراط فــي منّظمــات البعــض منهــا البعــض 

اآلخــر. 
أتــى التمويــل فــي أعلــى القائمــة بالنســبة لــكّل مــن منّظمــات الفنــون والمــدارس باعتبــاره 
تحّديــًا رئيســيًا يعتــرض الشــراكات. وتتطلّــع منظمــات الفنــون إلــى المــدارس لمســاعدتها علــى 
ــى المــدارس الُمشــاِركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون  ــع المــدارس، حّت تعزيــز إيراداتهــا. وتتطّل
النموجّيــة )APS( والُممّولــة تمويــًا جيــدًا، إلــى منّظمــات الفنــون باعتبارهــا طريقــة فّعالــة مــن 
حيــث الكلفــة لتكميــل تعليــم الفنــون. بالنســبة للمــدارس، وفــي المرتبــة الثانيــة بعــد التحــّدي 
المتمثّــل بالتمويــل غيــر الكافــي، يأتــي النقــص علــى مســتوى الوقــت التعليمــي. علــى الرغــم 
مــن أّنــه يبــدو أّن بعــض منّظمــات الفنــون )21 فــي المئــة( يــدرك أّن المــدارس تواجــه هــذا 

التحــّدي، أتــى هــذا التحــّدي فــي مرتبــة أدنــى بكثيــر فــي قائمتهــا. 
مــع  إّن تطويــر عاقــات  الفنــون  مــن منّظمــات  المئــة  فــي  ثمــاٍن وثاثــون  وقالــت 
المقابــل،  فــي  جّيــدة.  لبنــاء شــراكات  أهميــًة  األكثــر  األمــر  فــي كّل مدرســة كان  األفــراد 
تشــير اإلجابــات مــن موّظفــي المــدارس إلــى أّنهــم يفّضلــون بمعظمهــم الشــراكات مــن نــوع 
المعامــات البســيطة بيــن الجهــة المــزّودة والمســتهلك مقابــل تلــك مــن نــوع المشــروع المشــترك 
األكثــر إشــراكًا )راجــع الفصــل الثانــي( ألّن الشــراكات البســيطة تتطّلــب جهــدًا قليــًا لترتيبهــا 
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والمحافظــة عليهــا. ال يبــدو أّن موّظفــي المــدارس مهتّمــون ببنــاء العاقــات بقــدر مــا هــم 
مهتّمــون بالحصــول علــى المعلومــات التــي ستســاعدهم علــى تحســين اختيــار البرامــج وفعاليــة 
المعاملــة. ويشــّكل التعميــم األفضــل للمعلومــات حــول برامــج منّظمــات الفنــون عاِمــًا ُميسِّــرًا 
للشــراكات ذكرتــه أغلبيــٌة مــن المــدارس )64 فــي المئــة(. وســّلطت المــدارس ومنّظمــات 
باعتبارهمــا عاِمليــن  الوصــول  مكانيــة  واإ التواصــل  علــى  الضــوء  ســواء  حــّد  علــى  الفنــون 

ُميسِّــرين مهّميــن بشــكٍل خــاص. 

التوصيات

علــى الرغــم مــن أّن مجــال تعليــم الفنــون كان يعــزز تأســيس شــراكات مشــتركة مــع منظمــات 
الفنــون، وأشــار البعــض فــي المجــال )مثــًا، دريســزين ]Dreeszen[، 2002( إلــى زيــادة 
تعقيــد هــذه الشــراكات، تشــير دراســتنا إلــى االســتمرار بتوفيــر إعــداد برامــج الشــراكات فــي 
فــي ســياق معاملــٍة بســيطة. ترّكــز العوامــل الُميسِّــرة التــي  مجــال الفنــون بالشــكل األكثــر تواتــرًا 
أشــارت إليهــا المــدارس ومنّظمــات الفنــون فــي المقــام األّول علــى تحســين فعاليــة الشــراكات 
ضمــن نمــوذج المعاملــة البســيطة. وبالنظــر إلــى الطلبــات المســتمّرة علــى وقــت المعلّــم ومديــر 
المدرســة، من المرّجح بحســب ما يبدو أن تبقى شــراكات متعّددة بين مدرســة ومنّظمة فنون 

مــا علــى شــكل معامــات بســيطة. 
المعامــات  أّن  أكبــر، غيــر  تأثيــرًا تعليميــًا محتمــًا  المشــتركة  المشــاريع  قــد توفّــر 
الفنــون والتدريــب الفعاليــن  البســيطة تقتــرن علــى الرغــم مــن ذلــك بإمكانيــة توفيــر تعليــم 
للمعّلميــن، ومديــري المــدارس، والطــاب ويمكــن أن تســاهم بشــكٍل كبيــٍر فــي تطبيــق تعليــم 
الفنــون فــي المــدارس وفــي اســتدامتها علــى المــدى الطويــل. ال يمكــن تحقيــق هــذه اإلمكانّيــة 
إال إذا تمّكنــت المــدارس ومنّظمــات الفنــون مــن إيجــاد طــرٍق أخــرى، بــداًل مــن بنــاء عاقــات 
عمــل وثيقــة بيــن موظفــي المــدارس وموّظفــي منّظمــات الفنــون، وذلــك مــن أجــل تحديــد 
الواحــدة  هيكليــات  فهــم  مشــتركة،  أهــداف  الناجحــة وهــي:  للشــراكات  الرئيســية  العناصــر 
ــة، وحاجاتهــا، وبرامــج تلّبــي الحاجــات والقيــود التــي لــدى الشــريكين علــى  األخــرى التنظيمّي

حــّد ســواء، وقاعــدة واســعة مــن الدعــم واألخــذ بزمــام األمــور، وتقييــم البرامــج. 
المــدارس  تمكُّــن  كيفيــة  علــى  توصياتنــا  ترّكــز  الُمســتخلصة،  نتائجنــا  ضــوء  وفــي 
ومنّظمــات الفنــون مــن تحســين الشــراكات ضمــن إطــار عمــل عاقــة بيــن جهــة مــزّودة 
ــة تحقيــق تطــوُّر الشــراكات  ومســتهلك )أي نمــوذج المعاملــة البســيطة( بــداًل منــه علــى كيفّي
فــي مجــال الفنــون القائمــة بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون لتصبــح مشــاريع مشــتركة أكثــر 
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تعقيــدًا. وعلــى الرغــم مــن أّن نتائجنــا الُمســتخلصة ترتكــز إلــى عّينــٍة صغيــرة، إاّل أّنهــا توّفــر 
بعض التوصيات المفيدة لتحســين الشــراكات في مجال الفنون. ستســاعد اإلرشــادات التالية 
الموصــى بهــا علــى ضمــان تمُكــن البرامــج التــي يتــّم تطويرهــا ضمــن إطــار عمــل الجهــة 
المــزّودة والمســتهلك مــن تلبيــة حاجــات المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــّد ســواء، بشــكٍل 

أكثــر فعاليــة. 

بناء شراكات تعالج أهداف المدارس ومنّظمات الفنون وحاجاتها األوسع 
بحســب مــا ذكرنــاه ســابقًا، يرتكــز نمــوذج المعاملــة البســيطة فــي األســاس علــى المدرســة 
بصفتهــا مســتهلك وعلــى منّظمــة الفنــون بصفتهــا بائــع أو جهــة مــزّودة للخدمــات. يفتــرض 
هــذا النمــوذج أّن لــدى منّظمــات الفنــون )AOs( خدمــة قّيمــة يمكنهــا أن توّفرهــا للمــدارس. 
وتقــّدم منّظمــات الفنــون التــي شــاركت فــي دراســتنا مجموعــة مــن البرامــج بمــا فيهــا التطويــر 
المهنــي والتدريــب للمعّلميــن؛ والبرامــج خــارج الموقــع )مثــًا، عــروض األداء المســرحي، 
الزيــارات إلــى المتاحــف( وورش العمــل للطــاب؛ والبرامــج فــي الموقــع )مثــًا، إقامــة الفنانيــن، 
التــي تســتخدم منشــآت  المســرحي  إلــى غــرف الصــف، عــروض األداء  الفنانيــن  زيــارات 
المدرســة(؛ والدعــم مــن جانــب المعّلميــن والدعــم اإلداري فــي تطويــر منهــٍج دراســيٍّ مرتِكــٍز 

ــة.  إلــى المعاييــر، وتقييمــات الطــاب، ومــواد غــرف الصــف التكميلّي
ويفتــرض نمــوذج الشــراكة مــن نــوع المعاملــة البســيطة أيضــًا أّن لــدى المــدارس شــيء 
تقّدمــه لمنّظمــات الفنــون. شــّددت الدراســات الســابقة حــول الشــراكات فــي مجــال الفنــون 
 Seidel, Eppel,[ 2002؛ ســيديل، إيبيــل ومارتينيلــو ،]Dreeszen[ مثــًا، دريســزين(
and Martiniello[، 2001؛ لينــد وليندســاي ]Lind and Lindsley[، 2003( علــى 
أهّمّيــة جْعــل تعلُّــم الطــاب وحاجــات المــدارس أمريــن مركزييــن بالنســبة للشــراكة. ال تشــّكل 
عــادًة حاجــات منّظمــات الفنــون محــّط التركيــز الصريــح للشــراكات فــي مجــال الفنــون، والحــظ 
 ،]Seidel, Eppel, and Martiniello[ ومارتينيلــو  إيبيــل  )ســيديل،  المراقبيــن  بعــض 
2001( أّنــه يتوّجــب علــى منّظمــات الفنــون أن تضــع حاجــات الطــاب والمــدارس فــي 
مرتبــة أعلــى مــن حاجاتهــا الخاّصــة لــدى العمــل مــع المــدارس. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
وبحســب مــا الحــظ آخــرون، غالبــًا مــا تبنــي منّظمــات الفنــون الشــراكات مــن أجــل زيــادة بــروز 
الفنــون وبمثابــة اســتراتيجّية لحْشــد الجماهيــر لمنّظماتهــا الخاّصــة فــي المقــام األّول )دريســزين 
]Dreeszen[، 2002؛ مــاك كارثــي وجينيــت ]McCarthy and Jinnett[، 2001؛ 

.)1996 ،]Remer[ ريميــر
إّننــا نعلــم مــن دراســتنا أّن منّظمــات الفنــون مهتّمــة بتحقيــق بــروز أكبــر، وزيــادة التمويل 
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لمنّظماتهــا، وحشــد الجماهيــر، وتعزيــز الفنــون بشــكٍل أوســع. وبحســب مــا تّمــت ماحظتــه 
فــي دراســة أجرتهــا مؤسســة RAND حــول فنــون األداء المســرحّي )مــاك كارثــي وآخــرون 
].McCarthy et al[، 2001(، تســتخدم منّظمــات الفنــون مجموعــة مــن االســتراتيجيات 
ــة التعامــل  لتزدهــر فــي ســوٍق تــزداد فيهــا المنافســة، ويتوّجــب علــى المنّظمــات غيــر الربحّي
 )1998( )Renz and Lawrence( مــع الضغــوط الماليــة الكبيــرة. وجــد رينــز ولورانــس
ــع  ــٍد مــن المــال لمنظمــات الفنــون، تتوّق ــه، وفــي الوقــت الــذي تتبــّرع فيــه المؤسســات بمزي أّن
تلــك المؤسســات بشــكٍل متزايــٍد أّن ِمَنَحهــا ســتوّفر وصــواًل عامــًا أكبــر إلــى الفنــون، وهــي 
تطلــب بشــكٍل متزايــٍد أن تبرهــن منّظمــات الفنــون عــن منافــع برامجهــا االجتماعيــة األوســع. 
ال يمكــن أن توفّــر المــدارس مباشــرًة بعــض التمويــل الــذي تشــتّد الحاجــة إليــه لمنّظمــات 
ّنمــا يمكنهــا أيضــًا أن توّفــر فرصــًة لمنّظمــات الفنــون لتبرهــن عــن تأثيرهــا  الفنــون فحســب، واإ
اإليجابــي علــى مجتمــع المــدارس، وبالتالــي زيــادة نجــاح منظمــة فنــون فــي االســتحواذ علــى 
أشــكال أخــرى مــن التمويــل. فمثــًا، ُيعتبــر مــن المرّجــح أكثــر أن يكســب برنامــج فنــون 
يبرهــن عــن مســاهمٍة كبيــرٍة فــي تعلُّــم الطــاب وتطويــر قــدرات المعّلميــن الدعــم مــن المجتمــع 
المحلــّي، والجهــات الممّولــة، والمــدارس األخــرى بالمقارنــة مــع برنامــٍج يوفّــر مجــّرد التعريــف 

إلــى الفنــون. 
إلــى  الوصــول  أيضــًا  الفنــون  منّظمــات  تكســب  المــدارس،  مــع  العمــل  خــال  مــن 
)أي  المســتقبلّية  والجماهيــر  واألهالــي(  والمديريــن،  المعّلميــن،  )أي  الحالّيــة  الجماهيــر 
الطــاب(، مــا يعــّزز الدعــم للفنــون بشــكٍل أوســع. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كشــفت المقابــات 
مــع المــدارس أّن تأييــد الفنــون ومســاعدة منّظمــات الفنــون علــى حْشــد جمهــور لعملهــا ليســا 
هدفيــن صريحيــن تســعى إليهمــا المــدارس. وتتســق هــذه النتيجــة الُمســتخلصة مــع الرســالة 
الُمستـــنتجة مــن الدراســات الســابقة ومفادهــا أّن الحاجــة تدعــو إلــى تركيــز الشــراكات فــي 
مجــال الفنــون علــى تعلُّــم الطــّاب. علــى الرغــم مــن ذلــك، يتجاهــل هــذا المنظــور مبــدأ مهمــًا 
ألي شــراكة — أي أّن أهــداف الشــريكين علــى حــدٍّ ســواء وحاجاتهمــا مهّمــة. وهــو يتجاهــل 
أيضــًا الســياق األوســع الــذي يمكــن أن تكــون فيــه برامــج تعليــم الفنــون ناجحــة ومســتدامة. 
تقــوم مشــاركة الطــّاب المســتقبلّية فــي الفنــون )مــن خــال حضــور البرامــج والمشــاركة 
العملّيــة( والدعــم العــام لتعليــم الفنــون علــى التجــارب التعليميــة التــي يتــم توفيرهــا للطــاب 
اآلن. لطالمــا ارتبــط تعليــم الفنــون والتجربــة فــي هــذا المجــال فــي ســّن الطفولــة ارتباطــًا 
 Bergoni[ قويــًا بمشــاركة متزايــدة فــي مجــال الفنــون فــي ســّن الرشــد )بيرجونــي وســميث
حتــى   ،)1996  ،]Orend and Keegan[ أورينــد وكيجــان  1996؛   ،]and Smith
لــدى اســتبعاد أثــر المســتوى التعليمــي )أي ترتبــط مســتويات التعليــم األعلــى باحتمــال أكبــر 
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للمشــاركة فــي الفنــون ودعمهــا(. فبــدون دعــٍم عــاٍم واســع لتعليــم الفنــون واإلقــرار بمســاهمة 
تعليــم الفنــون فــي رفــاه الســّكان االجتماعــي واالقتصــادي، مــن المشــكوك فيــه أن يســود 
تعليــم الفنــون باعتبــاره مكّونــًا رئيســيًا فــي نظــام المــدارس الرســمّية األمريكّيــة. وُيعتبــر الدعــم 
الواســع للفنــون مــن ِقَبــل مجموعــات أصحــاب الشــأن الرئيســيين فــي المــدارس )أي، الطــاب، 
ــًا لبقــاء تعليــم الفنــون علــى المــدى  والمعلميــن، ومديــري المــدارس واألهالــي( مكّونــًا ضروري
األطــول. لــن يتــّم تحقيــق إمكانيــة أن تحــّول الشــراكات فــي مجــال تعليــم الفنــون التعليــم العــام 
وجْعــل الفنــون مــاّدًة دراســيًة رئيســيًة إال إذا فهمــت المــدارس ومنّظمــات الفنــون كيفيــة ترابــط 

أهدافهــا. 

التركيز على المعّلمين 
يتمثّــل اختــاف واضــح بيــن أهــداف منّظمــات الفنــون وأهــداف المــدارس بــأّن منّظمــات 
مــع  العمــل  فــي  هدفــًا مهمــًا مرجــوًا  باعتبــاره  المعّلميــن  قــدرات  تطويــر  تذكــر  لــم  الفنــون 
المــدارس. ُتعتبــر هــذه النتيجــة الُمســتخلصة مفاجئــة بالنظــر إلــى أّن نصــف منّظمــات الفنــون 
)AOs( التــي قمنــا بمقابلتهــا يوفّــر التطويــر المهنــي للمعّلميــن. فالتطويــر المهنــي هــو أيضــًا 
مجــاٌل حيــث يبــدو أن المــدارس تصبــح أكثــر انخراطــًا فــي عمليــة التخطيــط بالمقارنــة مــع مــا 
تقــوم بــه مــع أنــواع أخــرى مــن برامــج الفنــون )مثــًا، عــروض األداء المســرحي، الزيــارات إلــى 
ــات التــي تعتــرض  المتاحــف(. وأشــارت منّظمــات الفنــون بشــكٍل شــائٍع إلــى أّن أحــد التحدّي
العمــل مــع المــدارس يتمثّــل بالنقــص علــى مســتوى الدعــم مــن المعّلميــن، ولكــّن عاِمــًا ُميسِّــرًا 
للعمــل مــع المــدارس هــو التــزام المعّلــم بالفنــون. مــن جديــد، يؤّيــد ذلــك االنتبــاه األكبــر الــذي 
يتــم إيــاؤه لتطويــر معرفــة المعّلميــن بالفنــون وتعلُّمهــا. حتّــى المعّلميــن الذيــن لــم يســعوا إلــى 
التطويــر المهنــي فــي مجــال الفنــون يمكــن أن يصبحــوا جــزءًا مــن قاعــدة أكبــر لألخــذ بزمــام 
األمــور بالنســبة لتطبيــق تعليــم الفنــون فــي المــدارس )مثــًا، أشــار أحــد المعّلميــن الذيــن قمنــا 
بمقابلتهــم إلــى أّنــه يتوّجــب علــى منّظمــات الفنــون تقديــم بطاقــات مجانيــة أو بســعٍر ُمَخفَّــض 
لفعالياتها أو أماكنها(. يمكن أن يســاعد تشــجيع المعّلمين على المشــاركة في مجال الفنون 

علــى معالجــة شــكوكهم أو عــدم اهتمامهــم بتعليــم الفنــون وبالفنــون بالعمــوم. 
ُيعتبر المعّلمون أساســيين بالنســبة لتعلُّم الطاب مباشــرًة )إّنهم يوّفرون تعليم الفنون( 
وغيــر مباشــرة )مــن خــال إظهــار اهتمامهــم بالفنــون ودعمهــم لهــا(. تُقــّر المــدارس بأهمّيــة 
تدريــب المعّلميــن علــى تعليــم الفنــون وليشــعروا بالراحــة لدمــج الفنــون فــي تعليمهــم. وتُقــّر 
المــدارس أيضــًا بأّنــه مــن المهــّم زيــادة وعــي المعّلميــن حــول الفنــون وحماســهم بشــأن إدراج 
ــه يبــدو أّن المتطّلبــات التــي ينــّص عليهــا قانــون التعليــم  الفنــون فــي التعليــم العــام. وبمــا أّن
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اإللزامــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” )No Child Left Behind Act( ُتْرِغــم المعّلميــن 
علــى زيــادة وقتهــم التعليمــي للرياضيــات، والقــراءة، والعلــوم، قــد يتراجــع الوقــت المتــاح لتعليــم 

الفنــون. 
فــي مناهــج دراســّية أخــرى. علــى  الفنــون  يتمثّــل أحــد حلــول هــذه المشــكلة بدمــج 
المســتوى االبتدائــي، حيــث نــادرًا مــا يكــون للمــدارس أخصائيــون فــي مجــال فنــون، مــن المهــّم 
بشــكٍل خــاّص توفيــر التدريــب للمعّلميــن والــذي يمّكنهــم مــن الشــعور بالراحــة لتعليــم الفنــون 
واكتســاب المهــارات فــي هــذا المجــال. يشــّكل التطويــر المهنــّي بوضــوح حاجــة ذات أولويــة 
قصــوى قــد تُبلــي منّظمــات الفنــون حســنًا بالتركيــز عليهــا. وبالنظــر إلــى المــوارد المحــدودة 
المتوفّــرة لتعليــم الفنــون، يتوّجــب علــى المــدارس ومنّظمــات الفنــون علــى حــدٍّ ســواء االســتثمار 
فــي تطويــر قــدرات المعّلميــن اآلن. علــى عكــس االســتثمار فــي الطــاب، الذيــن ســيغادرون 
مدرســًة مــا فــي نهايــة المطــاف، يتيــح االســتثمار فــي المعّلميــن انتقــال المنافــع الناجمــة عــن 
لــى أصحــاب شــأن رئيســيين آخريــن فــي مجــال تعليــم  ذلــك االســتثمار إلــى طــّاب آخريــن، واإ
الفنــون )معّلميــن آخريــن، ومديــري المــدارس، واألهالــي، وأعضــاء المجتمــع(، وبشــكٍل محتمٍل 
ــر المعّلمــون الوظائــف(. يمكــن أن يســاهم تعليــم المعّلميــن  إلــى مــدارس أخــرى )عندمــا يغّي
وتدريبهــم فــي مجــال الفنــون إلــى حــدٍّ كبيــٍر فــي تطبيــق تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرســمّية 

علــى المــدى القريــب وفــي تحقيــق اســتدامتها علــى المــدى الطويــل. 

استخدام عملية اختيار البرنامج من أجل تحسين إعداد البرامج المتوفر
يمكــن للمــدارس، ضمــن نمــوذج المعاملــة البســيطة، تشــكيل إعــداد البرامــج الــذي يتــّم تقديمــه 
لها من خال تقييمها لذلك اإلعداد للبرامج واختيارها إّياه. من األساســّي أن تقوم المدارس 
بتوفيــر المعلومــات لمنّظمــات الفنــون بشــأن حاجاتهــا خــال مرحلــة “الشــراء” وفــي تغذياتهــا 
الراجعــة بشــأن البرامــج. ومــن المهــّم أن تقــوم المــدارس أواًل بتقييــم حاجاتهــا الخاّصــة، ومــن 
ثــّم بتحديــد مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر ونظــام لتقييــم البرامــج. ولدعــم هــذه العمليــة، يجــب 
أن تحــّدد المــدارس نظامــًا منهجيــًا بســيطًا مــن أجــل جْمــع المعلومــات حــول برامــج الفنــون 
التــي تأخــذ حاجــات المــدارس فــي االعتبــار. تحــاول مــدارس متعــددة علــى امتــداد البلــد وضــع 
مناهــج دراســّية تدعــم معاييــر التعليــم فــي مجــال الفنــون ودمــج تلــك المناهــج الدراســّية فــي 
طلبــاٍت أخــرى علــى جــدول مدرســة زمنــّي يكــون كامــًا أصــًا. ففــي حــال أعربــت المــدارس 
بوضــوح عــن حاجاتهــا إلــى برامــج تعليــم فنــون تكــون مرتبطــة بمناهجهــا الدراســّية أو تقــّدم 
طرقــًا لدمجهــا فــي مــواد دراســية أخــرى، ســتُنِتج منّظمــات الفنــون مزيــدًا مــن البرامــج المرتبطــة 
بالمناهــج الدراســية أو المدمجــة فيهــا، األمــر الــذي ســيزيد إلــى حــدٍّ كبيــٍر قيمــة إعــداد البرامــج 
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الخارجــي التــي تتصورهــا المــدارس وقــد يزيــد مــن مقــدار التمويــل المتوفِّــر لهــذه البرامــج.

توفير معلومات شاملة وصديقة للُمستخِدم
مــن الواضــح مــن التغذيــات الراجعــة مــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون أّن حّتــى المعلومــات 
األساســّية حــول هيكليــات الواحــدة األخــرى التنظيميــة وأهدافهــا قــد تشــّكل خطــوًة أولــى مفيــدًة 
باتجــاه تحقيــق فهــٍم متبــادٍل لحاجــات الواحــدة األخــرى وقيودهــا ونحــو تطويــر واســتخدام أكثــر 
فعالّيــة لبرامــج تعليــم الفنــون. يجــب أن تــوّزع منّظمــات الفنــون معلومــات مفّصلــة حــول إعــداد 
البرامــج المتوفــر لديهــا، بمــا فــي ذلــك البرامــج التــي يمكــن تصميمهــا خصيصــًا، وتلــك التــي 
 ،)Open Court( ترتبــط بمنهــج دراســّي مشــترك مثــل برنامــج القــراءة فــي جلســاٍت مفتوحــة
وتلــك التــي يمكــن دمجهــا فــي مــواد دراســية أخــرى فــي المدرســة، والمهــارات أو المعرفــة التــي 
ســتبنيها البرامــج، واألعمــار أو الصفــوف الدراســّية التــي يمكــن أن تخدمهــا البرامــج، وتكاليــف 

البرامج. 
تدعــو الحاجــة أيضــًا إلــى عــرض المعلومــات التــي يتــم توفيرهــا للمــدارس بحيــث تكــون 
ســهلة االســتخدام والفهم. يشــّكل جْمع المعلومات والمحافظة على مختلف الرســائل البريدية 
التــي تتلّقاهــا المــدارس مــن منّظمــات الفنــون واســتخدام تلــك المــواد مــن أجــل اتخــاذ خيــارات 
جّيــدة تحديــًا بالنســبة للمــدارس. وتدعــو الحاجــة علــى وجــه الخصــوص إلــى تســليط الضــوء 
علــى إعــداد البرامــج المجانــي للمــدارس التــي تفتقــر أصــًا إلــى المــوارد. إّن المعلومــات التــي 
ُتَمكِّــن المــدارس مــن تقييــم البرامــج قــد تكــون مفيــدًة أيضــًا. فمثــًا، قــد يكــون مســتودٌع مركــزٌي 
للمعلومــات حــول إعــداد البرامــج والــذي يشــمل مراجعــات المــدارس وتصنيفــات مســتقّلة حــول 
مــا إذا كانــت البرامــج تفــي بالمعاييــر التعليمّيــة مفيــدًا بشــكٍل خــاّص. ويجــب أن تشــمل تلــك 
المعلومــات أيضــًا نقــاط االتصــال الرئيســّية التــي يمكــن أن تســتخدمها المــدارس للحصــول 
علــى إجابــات عــن أســئلتها. قــد يكــون موقــع إلكترونــي يمكــن البحــث فيــه أداًة مثاليــًة لتمكيــن 
المــدارس مــن تقديــم مراجعــات البرامــج، وطــرح األســئلة، وتبــادل المعلومــات. قــد يوفّــر موقــع 
إلكترونــي أيضــًا بــروزًا إضافيــًا لمنّظمــات الفنــون ويشــّجع علــى تطويــر إعــداد برامــج يلّبــي 

حاجــات المــدارس. 
علــى الرغــم مــن تَوفُّــر دليــل معلومــات بشــأن منّظمــات الفنــون التــي تقــّدم برامــج تعليــم 
الفنــون فــي مرحلــة التعليــم األساســي )التعليــم مــن الحضانــة إلــى الثانوّيــة( )K-12( )“دليــل 
 Greater Los Angeles Arts Resource[ ”منطقــة لــوس أنجلــوس الكبــرى لمــوارد الفنــون
Directory](، لــم يذكــر أيٌّ مــن الُمشــاركين مــن المــدارس هــذا األمــر باعتبــاره جــزءًا مــن 
عمليتهــم الختيــار منّظمــات الفنــون، رّبمــا بســبب افتقــاره لنــوع المعلومــات الموّســعة الــذي 
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ّنــه أيضــًا يفتقــر إلــى ســهولة وجــود دليــل مســتند إلــى  تحتــاج إليــه المــدارس الختيــار البرامــج. واإ
شــبكة اإلنترنــت يمكــن البحــث فيــه؛ فقــد يســتغرق األمــر بعــض الوقــت لترتيــب اإلدخــاالت 

فــي الدليــل التــي يتجــاوز عددهــا األربعمائــة إدخــال. 
وعلــى الرغــم مــن أّن منّظمــات الفنــون قــد تبــدو مرّشــحة علــى األرجــح لوضــع مثــل هــذا 
الدليــل، إّنهــا فــي الواقــع منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة )LAUSD( التــي اّتخــذت 
بعــض الخطــوات باّتجــاه القيــام بذلــك األمــر. منــذ أن أكملنــا المقابــات التــي أجريناهــا، حــّدد 
برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المســرحّي )VAPA( نظامــًا إلدراج منّظمــات الفنــون فــي 
 Arts( دليــٍل لبرامــج الفنــون البصرّيــة واألداء المســرحّي المواَفــق عليهــا ُيدعــي حزمــة الفنــون
Pack(. تقــّدم منّظمــات الفنــون )AOs( أدلّــة حــول التعليــم المرتكــز إلــى المعاييــر، وفــي 
حــال الموافقــة عليــه، يجــوز إدراج معلومــات حــول برامجهــا فــي الدليــل.1 وعلــى الرغــم مــن أّنــه 
ليــس حتّــى اآلن نظامــًا مســتندًا إلــى شــبكة اإلنترنــت، يجــب أن يســاعد نظــام حزمــة الفنــون 
المــدارس أقّلــه علــى تضييــق خياراتهــا والحصــول علــى بعــض المؤشــرات حــول مــا إذا كان 

برنامــٌج مــا يرتكــز إلــى المعاييــر أو يتــاءم مــع حاجاتهــا. 
تحتــاج منّظمــات الفنــون أيضــًا إلــى بيانــات مركزّيــة حــول المــدارس. فقــد تســاعد 
والمعاييــر  الدراســّية،  المــدارس  ومناهــج  ومنشــآتها،  المــدارس  تمويــل  حــول  المعلومــات 
االتصــال  ونقــاط  التنظيمّيــة،  والهيكليــات  الزمنّيــة،  المــدارس  وجــداول  البرامــج،  الختيــار 
منّظمــات الفنــون علــى توجيــه إعــداد البرامــج إلــى حيــث توجــد الحاجــة الكبــرى أو حيــث 
يتوفّــر التمويــل. ومــن أجــل وضــع دليــٍل يكــون مــن الســهل علــى منّظمــات الفنــون اســتخدامه، 
المــدارس بالمعلومــات ذات الصلــة؛ ويمكــن بعدئــٍذ  يمكــن اســتخدام نمــوذج موّحــد تملــؤه 
تجميــع تلــك المعلومــات ونشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت. وقــد يكــون مــن األفضــل تنســيق 
عمليــة تجميــع المعلومــات علــى مســتوى المنطقــة المحليــة أو علــى مســتوى منطقــة لــوس 
ــٍم بــأي  ــة الموّحــدة. واعتبــارًا مــن تاريــخ إعــداد هــذا العمــل، لســنا علــى ِعْل أنجلــوس التعليمّي
دليــل شــامل يضــّم معلومــات بهــذا التفصيــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن تحصــل 
منّظمــات الفنــون علــى بعــٍض مــن هــذه المعلومــات — بمــا فــي ذلــك أســماء جميــع المــدارس، 
مــن مواقــع   — الطــاب  حــول مجموعــة  هاتفهــا، ومعلومــات وصفّيــة  وعناوينهــا وأرقــام 
 إلكترونيــة مختلفــة. يوفّــر الموقــع اإللكترونــي لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة
 )]Arts Education[ الفنــون  تعليــم  )http://www.lausd.k12.ca.us تحــت رابــط 
قائمــًة بمستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة ومعلومــات االتصــال بهــم ومعلومــات حــول 

ترتكــز المعلومــات حــول حزمــة الفنــون )Arts Pack( إلــى التواصــل الشــخصي مــع موّظفــي برنامــج الفنــون البصريــة   1
واألداء المســرحي )VAPA( فــي خريــف عــام 2003.

http://www.lausd.k12.ca.us
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موّظفيــن آخريــن يعملــون فــي قســم تعليــم الفنــون )Arts Education Branch( التابــع 
لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة. 

توجيه موّظفي منّظمات الفنون نحو المدارس
لــم تُفــد أي واحــدة مــن منّظمــات الفنــون )AOs( بحضــور أي نــوع مــن توجيــه المــدارس، 
علــى الرغــم مــن أّن عــددًا قليــًا ذكــر أّنــه تمــت دعوتــه إلــى اجتمــاع خــاّص ببرنامــج الفنــون 
البصرّيــة واألداء المســرحي )VAPA( الــذي ُيعقــد علــى مســتوى المنطقــة. يحتــاج مديــرو 
منّظمــات الفنــون والفّنانــون الذيــن يعملــون مــع المــدارس إلــى التوجيــه علــى مســتويي المنطقــة 
لــى فهــٍم  والمدرســة. إّنهــم بحاجــة إلــى فهــٍم واســٍع لمــا تحــاول المنطقــة والمــدارس تحقيقــه واإ

ألهــداف المعّلميــن ومديــري المــدارس فــي هــذا الســياق. 
أشــار بعــض المعّلميــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أّن الزيــارات إلــى المواقــع التــي 
يجريهــا موّظفــو منظمــات الفنــون قــد تســاعد المنّظمــات علــى فهــم األمــور التــي تحتــاج 
إليهــا المــدارس مــن حيــث تعليــم الفنــون وقــد تســاعد منّظمــات الفنــون علــى تقديــر التحّديــات 
التنظيميــة التــي تواجههــا المــدارس. وبشــكٍل عــام، ال يشــمل الموّظفــون فــي منّظمــات الفنــون 
معّلميــن معتمديــن أو فّنانيــن يتمّتعــون بتعليــٍم متقــّدم؛ وبالتالــي، ليــس أولئــك األفــراد بالضــرورة 
علــى درايــٍة بمقاربــٍة أكاديمّيــة لتعلُّــم الفنــون، ناهيــك عــن المميــزات الدقيقــة لثقافــة مدرســة 
مــا، وتنظيمهــا، وحاجاتهــا ومحدودياتهــا. يمكــن أن توفّــر مراقبــة شــخصية واحــدة فقــط داخــل 
غرفــة الصــف رؤى مهّمــة لموّظفــي منّظمــات الفنــون ويشــّكل ذلــك مكانــًا منطقيــًا للبــدء بفهــم 

مهنــة التعليــم.  
يمكــن أن تكــون أيضــًا المــواد المكتوبــة مفيــدة. فمثــًا، يوّفــر دليــل حديــث مــن إعــداد 
ذات  للمعلومــات  ممتــازًا  ملّخصــًا   )2003(  )Lind and Lindsley( وليندســاي  لينــد 
الصلــة حــول المــدارس وتعليــم الفنــون فــي المــدارس، بمــا فــي ذلــك معلومــات حــول معّلمــي 
غــرف الصــف، ومراحــل التطويــر، والنشــاطات المائمــة للســّن التــي يتــّم توفيرهــا للطــاب؛ 
أي مــا ُيقصــد بالمصطلحيــن “معاييــر محتــوى الفنــون” و“تقييــم البرامــج”؛ وأدوار المعّلميــن، 

والمديريــن، والفّنانيــن لــدى العمــل معــًا فــي غرفــة الصــّف. 

تسهيل الوصول إلى نقاط االتصال الرئيسية في منّظمات الفنون
ال تكــون المعلومــات المكتوبــة كافيــًة فــي بعــض األحيــان لتوفيــر اإلجابــات والــرؤى الازمــة 
للتخطيــط لبرنامــج أو اختيــاره للمــدارس. تدعــو الحاجــة فــي بعــض األحيــان إلــى تبــادل أكثــر 
ديناميكيــة للمعلومــات. لــم ُيْعــِرب المعّلمــون عــن اهتمــام كبيــر ببنــاء العاقــات كمــا فعــل 
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المشــاركون مــن منّظمــات الفنــون، ولكــن يريــد المعّلمــون بالفعــل أســلوبًا فّعــااًل مــن أجــل 
)1( الحصــول علــى معلومــات بشــأن البرامــج المتوفّــرة، )2( مســاعدتهم علــى اتخــاذ قــرارات 
مســتنيرة فــي اختيــار البرامــج، و)3( بشــكٍل أكثــر عمومــًا، فهــم األمــور التــي يمكــن أن تقــوم 
بهــا منّظمــات الفنــون لمســاعدتهم علــى تطبيــق تعليــم الفنــون فــي غــرف صّفهــم. تتوفّــر 
الفرصــة لمنّظمــات الفنــون لتقديــم مثــل هــذه المســاعدة مــن خــال معــارض للفنــون ونشــاطات 
مماثلــة أخــرى؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــال المشــاركون مــن المــدارس إّن المعــارض للفنــون 
تقــّدم كمّيــة هائلــة مــن المعلومــات غيــر المميَّــزة — التغذيــة الراجعــة التــي كانــت مماثلــة لمــا 
قيــل بشــأن الرســائل البريدّيــة التــي تضــّم الكتّيبــات. قــد تشــّجع نقــاط االتصــال فــي منّظمــات 
الفنــون والتــي تــّم تحديدهــا علــى أّنهــا علــى معرفــة بالبرامــج المتوفــرة وتســتجيب لحاجــات 
المــدارس المعّلميــن علــى االتصــال بمنّظمــات الفنــون للوصــول إلــى المعلومــات التكميلّيــة. إّن 
توفيــر أّيــام وأوقــات محــّددة حــول جــدول معلّــم مــا الزمنــي والتــي ســتكون فيهــا نقطــة االتصــال 

جاهــزة للتواصــل، قــد يكــون مفيــدًا أيضــًا. 
قــد تؤســس منّظمــات الفنــون أيضــًا بشــكٍل جماعــّي “خــّط ســاخن” بشــأن تعليــم الفنــون 
للمــدارس مــن أجــل االتصــال لمناقشــة حاجاتهــا وضمــان الوصــول إلــى شــخٍص يكــون قــادرًا 
علــى مســاعدتها ومســتعدًا لذلــك. مــن الناحيــة المثاليــة، قــد ُيفيــد هــذا النــوع مــن الخدمــة 
باالقتــران مــع قاعــدة بيانــات مركزّيــة أو دليــل معلومــات حــول منّظمــات الفنــون وعــروض 

برامجهــا، كمــا ّتمــت مناقشــته ســابقًا. 

تعزيز دور “الوساطة” لمستشاري الفنون في المناطق المحلّية
تميــل المــدارس ومنّظمــات الفنــون إلــى حــّد ســواء لتكــون متنّوعــًة والمركزّيــًة إلــى حــّد كبيــر. 
ــة بالقــدرة الكامنــة علــى العمــل بمثابــة مراكــز  ــع مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّي يتمّت
معلومــات وهــم يصبحــون روابــط ذات قيمــة بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون. تــّم اإلقــرار 
بوجــود مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة )LDAAs( باعتبــاره أمــرًا أساســيًا للتطبيــق 
الناجــح لبرامــج تعليــم الفنــون علــى مســتوى المنطقــة )لونجــاي ]Longley[، 1999(. كان 
مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحليــة فــي عّينتنــا يدركــون بشــّدة مســاهماتهم الممكنــة فــي 
عــدٍد مــن المجــاالت )أي، الدعــم التعليمــي للمعّلميــن والمــدارس، التخطيــط لبرامــج التطويــر 
المهنــي، تيســير عمليــات المراقبــة داخــل غــرف الصــف مــن ِقَبــل منّظمــات الفنــون، وتأديــة 
دور الوســاطة علــى مســتوى المعلومــات بيــن منّظمــات الفنــون والمــدارس(. ويــدرك مستشــارو 
الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة تمامــًا أيضــًا الحاجــة إلــى تعليــم يرتكــز إلــى المعاييــر، وهــم 
المعاييــر  بتلــك  تفــي  أن  يمكــن  التــي  البرامــج  إعــداد  بأنــواع  الفضلــى  بالمعرفــة  يتمّتعــون 
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التعليميــة، ويعلمــون مــا يتطّلبــه برنامــٌج تعليمــيٌّ ليكــون ناجحــًا فــي غرفــة الصــف.
علــى الرغــم مــن تمّتعهــم باّتســاع المعرفــة ذات الصلــة وعمقهــا المطلوبيــن، نــادرًا مــا 
ينخــرط مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة فــي مســاعدة المــدارس علــى تقييــم حاجاتهــا 
قــد يشــّكل دورًا طبيعيــًا يتوّجــب علــى مستشــاري الفنــون  الــذي  أو تقييــم البرامــج، األمــر 
فــي المناطــق المحلّيــة االضطــاع بــه. وعــاوًة علــى ذلــك، ال تّتصــل منّظمــات الفنــون 
بمستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة إاّل بشــكٍل نــادر، وعندمــا تقــوم بذلــك، يكــون بشــكٍل 
أساســيٍّ مــن أجــل تعميــم المعلومــات حــول برامــج الفنــون وليــس الحصــول علــى معلومــات 

موضوعّيــة حــول تصميــم البرامــج.
يضطلــع مستشــارو الفنــون فــي منطقــة لــوس أنجلــس التعليميــة الموّحــدة، والذيــن يخــدم 
كل واحــد منهــم آالف الطــاب فــي حوالــي 60 إلــى 80 مدرســة، بمهــام مهّمــة متعــددة. 
وعلــى الرغــم مــن أّن الطلــب علــى تولّــي مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة دور 
ز مرتفــع، تعتبــر المــوارد المتوفّــرة لتعييــن مستشــاري فنــون فــي المناطــق المحلّيــة  وســاطة معــزَّ
لاضطــاع بهــذا الــدور محــدودًة بوضــوح. وقــد يكــون مــن الصعــب إيجــاد طــرق بديلــة 
مــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى مــوارد الوســاطة اإلضافّيــة، علــى الرغــم مــن أّن الطلــب علــى 
وظيفــة الوســاطة هــذه قــد يتراجــع مــع تطبيــق فــرص للتواصــل التفاعلــّي )مثــًا مــوارد مســتندة 
إلــى شــبكة اإلنترنــت( بيــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون. وقــد يتمتّــع مستشــارو الفنــون فــي 
المناطــق المحلّيــة أيضــًا بموقــٍع جّيــٍد مــن أجــل المســاعدة علــى تطويــر عاقــات بيــن منّظمــة 
الفنون-المدرســة والتــي تكــون أكثــر َشــَبهًا بالمشــاريع المشــتركة. فــي الواقــع، قــد يســاهم إلــى 
حــدٍّ كبيــٍر مشــروٌع مشــترٌك بيــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحلّيــة ومديــري منّظمــات 
الفنــون المحلّيــة، يهــدف إلــى إيجــاد طــرٍق لإلعــراب عــن حاجــات المــدارس ومنّظمــات الفنــون 

علــى حــّد ســواء وتلبيتهــا، فــي تطبيــق تعليــم الفنــون فــي المــدارس. 

التداعيات في السياسات 

علــى الرغــم مــن أّنــه يجــوز االســتمرار باعتبــار المشــاريع المشــتركة نمــوذج الشــراكة المثالــّي 
لتعزيــز تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرســمّية، مــن المرّجــح أن يبقــى نمــوذج المعاملــة البســيطة 
التــي  البرامــج  قائمــة  مــن  يختــارون  الذيــن  المســتهلكين  دور  المــدارس  تــؤدي  حيــث   —
توّفرهــا منّظمــات الفنــون — بالنســبة لمــدارس ومنّظمــات فنــون متعــّددة، وذلــك بالنظــر إلــى 
ــة مــن بيــن  التحديــات المتعــددة التــي تعتــرض بنــاء عاقــات أكثــر تعقيــدًا. إّن األكثــر أهمّي
تداعيــات هــذه الدراســة فــي السياســات هــي أّنــه يتوجــب علــى المــدارس أن تتحّمــل مســؤولية 
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وضــع منهــج دراســّي للفنــون يكــون متناســقًا ومرتكــزًا إلــى المعاييــر وأن تصبــح مســتهلكًة أكثــر 
اســتنارًة لبرامــج الفنــون التــي تعــّزز ذلــك المنهــج الدراســي، بــداًل مــن االعتمــاد علــى تطــّور 
شــراكات أكثــر تعاونّيــة لاضطــاع بهــذه المهّمــة. إّن األهــداف الرئيســية الخمســة لخّطــة 
منطقــة لــوس أنجلــوس التعليمّيــة الموّحــدة )LAUSD( التــي تمتــّد علــى عشــرة أعــوام مصّممــة 
للعمــل بشــكٍل متــآزٍر مــن أجــل إنجــاز تطبيــق منهــج فنــون دراســّي موضوعــي تسلســلّي لــكّل 
طــّاب التعليــم األســـاسي )التعليــم مــن الحضــــانة الــى الثانـــوية( )K-12(. أقــّر مصّممــو 
ــة فــي مســاعدة المنطقــة علــى تحقيــق هــذه النتيجــة  الخّطــة بأهمّيــة منّظمــات الفنــون المحلّي
ن كان ذلــك فحســب باالقتــران مــع اســتثماٍر كبيــٍر فــي المــدارس ينــّص  الطموحــة، وحّتــى واإ

علــى تطويــٍر وتنســيٍق مرزكييــن لمنهــج الفنــون الدراســّي وتدريــب المعّلميــن. 
ويشــّكل تحســين فعاليــة الشــراكات البســيطة فــي مجــال الفنــون خطــوة مهّمــة فــي هــذه 
العمليــة. وبحســب مــا يشــير إليــه تحليلنــا، تدعــو الحاجــة إلــى أن يصبــح المعّلمــون ومديــرو 
المــدارس مســتهلكين أكثــر ذكاًء إلعــداد البرامــج المائــم للطــاب فــي مختلــف المراحــل مــن 
منهــج الفنــون الدراســي، وتدعــو الحاجــة إلــى أّن تصبــح منّظمــات الفنــون جهــات مــزّودة 
ومســّوقة أفضــل للبرامــج التــي يمكــن أن تدرجهــا المــدارس بســهولة فــي منهجهــا الدراســّي. 
وتدعــو الحاجــة إلــى عمــل المــدارس ومنّظمــات الفنــون معــًا لجْعــل تدريــب المعلميــن فــي 
مجــال الفنــون أمــرًا مركزيــًا بالنســبة إلعــداد برامجهــا، مــا ســيمّكن المــدارس مــن بنــاء القــدرة 
علــى تصميــم برامــج متناســقة فــي مجــال الفنــون. وُتْعَتبــر المعلومــات المركزّيــة والصديقــة 
للُمســتخِدم التــي يتــم توفيرهــا لــكّل مــن المــدارس ومنّظمــات الفنــون أساســية أيضــًا مــن أجــل 
تحســين الشــراكات الحاليــة. يمكــن أن تســاعد هــذه المعلومــات المــدارس علــى تقييــم البرامــج 
المائمــة واختيارهــا كمــا يمكــن أن تســاعد منّظمــات الفنــون علــى تلبيــة حاجــات المــدارس 

وتلبيــة الطلــب علــى أنــواع معّينــة مــن إعــداد البرامــج. 
ولكــّن األمــر الرئيســي لجْعــل هــذه الشــراكات تلبــي حاجــات الطــاب هــو إبعــاد البرامــج 
عــن تجــارب مجــّرد التعريــف إلــى الفنــون وتحويلهــا لتصبــح مكّونــات مدمجــة فــي منهــج 
دراســي موضوعــي أكثــر تناســقًا واســتمرارية للفنــون فــي المــدارس، بحســب مــا تقــّر بــه خّطــة 
منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة لتعليــم الفنــون. فحتّــى الشــراكات فــي مجــال الفنــون 
مــن نــوع المعاملــة البســيطة واألكثــر فعاليــًة لــن تقــّدم للطــاب ســوى تجــارب معزولــة فــي 
مجــال الفنــون، وذلــك مــا لــم يتــم دمــج هــذه التجــارب فــي منهــج دراســي تسلســلّي لتعليــم 

الفنــون. 
علــى الرغــم مــن وضــع معاييــر وطنيــة ومعاييــر علــى مســتوى الواليــة فــي مجــال 
الفنــون لمســاعدة المــدارس علــى تطبيــق منهــج دراســي للفنــون، وعلــى الرغــم مــن أّن قانــون 
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التعليــم اإللزامــي “عــدم التخّلــي عــن أي طفــل” )No Child Left Behind Act( يحــّدد 
الفنــون علــى أّنهــا جــزٌء مــن المنهــج الدراســي الرئيســي للمــدارس الرســمّية، ال تتــّم محاســبة 
المــدارس فيمــا يتعلّــق بتعليــم الفنــون. نتيجــًة لذلــك، كانــت حظــوظ الفنــون تتراجــع فــي التنافــس 
علــى التمويــل والوقــت التعليمــي. تهــدف خّطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة 
لتعليــم الفنــون التــي تمتــّد علــى عشــرة أعــوام إلــى تغييــر هــذا االتجــاه مــن خــال توفيــر مــوارد 
كبيــرة للمــدارس العاّمــة علــى المــدى الطويــل لتعليــم الفنــون. فــي حــال تمّكنــت الشــراكات فــي 
مجــال الفنــون مــن التطــوُّر بيــن مــدارس منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموّحــدة ومنّظمــات 
الفنــون فــي المجتمــع بطــرٍق تكــون أكثــر اســتجابًة لحاجــات كل شــريك وأهدافــه، يمكنهــا أن 
تــؤدي دورًا رئيســيًا فــي نجــاح خطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموحــدة. فــي المقابــل، 
قــد توفّــر هــذه الشــراكات نموذجــًا لمنظمــات الفنــون والمــدارس فــي مختلــف أنحــاء البلــد للعمــل 
معــًا مــن أجــل جْعــل الفنــون مــوادًا دراســيًة رئيســيًة فــي تعليــم جميــع الطــاب، ضامنــًة الدعــم 

المســتقبلي لتعليــم الفنــون وللفنــون بشــكل أكثــر عمومــًا. 
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يواجه تعليم الفنون في المدارس الرسمّية بعض التحدّيات الصعبة على الرغم من أّنه يحظى بدعٍم 
عاٍم قويٍّ وعلى الرغم من األدّلة المتنامية حول منافعه الواسعة النطاق. ولمعالجة هذا الوضع، أقّرت 
 )Los Angeles Unified School District [LAUSD[( منطقة لوس أنجلوس التعليمّية الموّحدة

عام 1999 برنامجًا يمتّد على عشرة أعوام وتساوي كلفته عدة ماليين الدوالرات من أجل تطبيق 
منهٍج دراسيٍّ موضوعيٍّ تسلسليٍّ في تعليم الفنون لجميع الطالب في التعليم األساسي من الحضانة 

إلى الثانوية. ويتمّثل هدٌف مركزيٌّ من هذه الخطة ببناء شراكات مع مجتمع الفنون في لوس أنجلوس 
من أجل توفير إعداد برامج تعليمية للطالب، بدءًا من مدارس ابتدائية ُمختارة ُمشاِركة في برنامج 

مدارس الفنون النموذجّية )]Arts Prototype Schools [APS(. نظرت هذه الدراسة في مجموعة 
الشراكات القائمة وحددت التحديات الشائعة التي تعترض الشراكات والعوامل الميسِّرة لها. وأجرى 
المؤلفون مقابالت معّمقة مع أصحاب الشأن الرئيسيين، بما فيهم المدراء والمعلمين في المدارس 
الُمشاِركة في برنامج مدارس الفنون النموذجية، ومستشاري الفنون في المناطق المحلّية ومديري 

منظمات الفنون. تعرض هذه الدراسة النتائج الُمستخلصة من هذه المقابالت وتقدم التوصيات بشأن 
تحسين الشراكات بين منظمات الفنون والمدارس. 

إّن هذا الُمنتج هو جزٌء من سلسلة دراسات مؤسسة RAND. وتمّثل دراسات مؤسسة RAND نتائج 
األبحاث الُمستخلصة الرئيسّية التي تعالج التحّدّيات التي تواجه القطاعين العام والخاص. تخضع 
جميع دراسات مؤسسة RAND لمراجعة األقران الدقيقة، لضمان استيفائها للمعايير العالية لجودة 

البحث والموضوعية. 
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