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ّ
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ّ
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التحديــات الصعبــة علــى الرغــم
ـمية فــي الوطــن بعــض
ّ
يواجــه تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرسـ ّ
ـوي وعلــى الرغــم مــن األدلّــة المتناميــة حــول منافعــه الواســعة
مــن ّأنــه يحظــى بدعـ ٍـم عـ ٍـام قـ ٍّ
النطــاق .تتمثّــل إحــدى االســتراتيجيات التــي تعتمدهــا المــدارس مــن أجــل معالجــة القضايــا
ـي .أقـ ّـرت
المحيطــة بتعليــم الفنــون باالســتفادة مــن خبـرة منظّمــات الفنــون فــي المجتمــع المحلـ ّ
الموحــدة (Los Angeles Unified School District
التعليميــة
منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
[ )]LAUSDعــام  1999برنامج ـاً يمتـ ّـد علــى عش ـرة أع ـوام وتســاوي كلفتــه عــدة مالييــن
ـلي فــي تعليــم الفنــون لجميــع
ـي تسلسـ ٍّ
ـي موضوعـ ٍّ
الــدوالرات مــن أجــل تطبيــق منهـ ٍـج د ارسـ ٍّ
ـي مــن
الطــاب فــي التعليــم األساســي مــن الحضانــة إلــى الثانويــة .ويتمثّــل مكـ ّـو ٌن رئيسـ ٌّ
الخطّــة ببنــاء ش ـراكات مــع منظّمــات الفنــون فــي المجتمــع مــن أجــل تطويــر ب ارمــج لتعزيــز
د ارســة الفنــون دعم ـاً ألهــداف المنطقــة التعليميــة وبتوفيرهــا.
لقــد حصلــت مؤسســة  RANDعلــى تمويـ ٍـل مــن برنامــج المنحــة اإليضاحيــة التابــع
لمجلــس كاليفورنيــا للفنــون (California Arts Council Demonstration Grant
االبتدائيــة
المحليــة والمــدارس
 )Programمــن أجــل د ارســة الشـراكات بيــن منظّمــات الفنــون
ّ
ّ
الموحــدة الــذي يمتـ ّـد
التعليميــة
فــي الم ارحــل األولــى مــن برنامــج منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
علــى عش ـرة أع ـوام .إن الغــرض مــن الد ارســة هــو النظــر فــي مجموعــة الش ـراكات القائمــة
الميسـرة لهــا .وأجرينــا مقابــات
وتحديــد التحديــات الشــائعة التــي تعتــرض الشـراكات والعوامــل
ِّ
معمقــة مــع أصحــاب الشــأن الرئيســيين ،بمــا فيهــم مديــري المــدارس ،والمعلّميــن ،ومستشــاري
ّ
المحليــة ومديــري منظّمــات الفنــون .يعــرض تقريــر الد ارســة هــذا نتائجنــا
ـق
ـ
ط
المنا
ـي
ـ
ف
ـون
الفنـ
ّ
المســتخلصة مــن هــذه المقابــات ويقـ ّـدم توصيــات بشــأن تحســين الش ـراكات بيــن منظّمــات
ُ
الفنــون والمــدارس.
أهميــة بالنســبة للمعلّميــن ،وصانعــي السياســات،
ويجــب أن يكــون هــذا التقريــر ذا ّ
الفنانيــن ،والقــادة الثقافييــن وقــادة المجتمــع ،وأولئــك المنخرطيــن فــي تطبيــق تعليــم الفنــون
و ّ
iii

 ivالشراكات في مجال تعليم الفنون

ـمية فــي الوطــن أو الداعميــن لــه.
الموضوعــي للطـ ّـاب فــي المــدارس الرسـ ّ
أُجــري هــذا البحــث برعايــة وحــدة التعليــم بمؤسســة  .RANDيجــب توجيــه االستفســارات
بشــأن وحــدة التعليــم بمؤسســة  RANDإلــى دومينيــك برويــر ( ،)Dominic Brewerوهــو
مدير وحدة التعليم بمؤسســة  ،RANDعلى العنوان اإللكتروني .education@rand.org
أمــا االستفســارات بشــأن هــذا التقريــر فيجــب توجيههــا إلــى ميليســا روو ()Melissa Rowe
ّ
علــى العن ـوان اإللكترونــي .Melissa_Rowe@rand.org

الخاصة بمؤسسة RAND
عمل ّية ضمان الجودة
ّ

البحثيــة.
تُش ـ ّكل مراجعــة األق ـران جــزءاً ال يتج ـ أز مــن مجمــل مشــاريع مؤسســة RAND
ّ
خضعــت هــذه الوثيقــة قبــل النشــر ،كمــا يحصــل مــع جميــع الوثائــق فــي سلســلة د ارســات
مؤسســة  ،RANDلعمليــة ضمــان الجــودة مــن أجــل التأ ّكــد مــن اســتيفاء البحــث لمعاييــر
متعـ ّـددة ،بمــا فيهــا مــا يلــي :يجــب أن يكــون عــرض المشــكلة مصــاغ بشـ ٍ
جيــد؛ يجــب
ـكل ّ
ُ
جيـ ٍـد ومنفّــذة بشـ ٍ
ٍ
جيــد؛ والبيانــات واالفت ارضــات
ـكل ّ
أن تكــون مقاربــة البحــث ُم ّ
صممــة بشــكل ّ ُ
المســتخلصة مفيــدة وتــؤدي إلــى تقـ ّـدم المعرفــة؛ والتداعيــات والتوصيــات تتبــع
ســليمة؛ والنتائــج ُ
ِ
ٍ
ومقنــع
المســتخلصة بشــكل منطقـ ٍّ
ـي ويتــم تفســيرها بعنايــة؛ والتوثيــق دقيــق ،ومفهــومُ ،
النتائــج ُ
ومعتدل اللّهجة؛ ويجب أن يبرهن البحث عن فهم الد ارســات الســابقة ذات الصلة؛ والبحث
ذو صلــة ،وموضوعــي ،ومســتق ّل ومتـوازنُ .يجــري مراجعــة األقـران مهنيــون متخصصــون فــي
األبحــاث والّذيــن هــم مــن غيــر أعضــاء فريــق المشــروع.
الخاصــة بهــا وتُنقّحهــا بشـ ٍ
ـي
تُ ارجــع مؤسســة  RANDعمليــة ضمــان الجــودة
ـكل روتينـ ٍّ
ّ
وداخليــة دورّيــة لجــودة مجموعــة أعمالهــا.
وهــي تُجــري أيض ـاً عمليــات مراجعــة خارجيــة
ّ
لمزيـ ٍـد مــن التفاصيــل بشــأن عمليــة ضمــان الجــودة الخاصــة بمؤسســة  ،RANDالرجــاء زيــارة
الموقــع اإللكترونــيhttp://www.rand.org/standards/:
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ـمية فــي الوطــن علــى الرغــم
يواجــه تعليــم الفنــون بعــض
التحديــات الصعبــة فــي المــدارس الرسـ ّ
ّ
ـوي الــذي يحظــى بــه تعليــم الفنــون واألدلّــة المتناميــة حــول منافعــه .ال
مــن الدعــم العــام القـ ّ
أن األغلبيــة العظمــى مــن األمريكييــن تدعــم تعليــم
تـزال الد ارســات االسـ
ّ
العامــة تبرهــن ّ
ـتقصائية ّ
أن تعليــم الفنــون يوفّــر مجموعــة مــن
الفنــون ،وتشــير مجموعــة متناميــة مــن األبحــاث إلــى ّ
الوطنية للمواد الد ارسـّـية الرئيسـّـية ،بما فيها الفنون ،عام
المنافع للشــباب .تم وضع المعايير
ّ
أغلبيــة الواليــات حــذو هــذه الحركــة
 1994فــي ســياق حركــة إصــاح المــدارس ،وقــد حــذت
ّ
الخاصــة بهــا أو تطويرهــا مــن أجــل إرشــاد المــدارس فــي
مــن خــال تكييــف معاييــر الفنــون
ّ
أن قانــون التعليــم اإلل ازمــي
ـي تسلسـ ٍّ
ـي موضوعـ ٍّ
وضــع منهـ ٍـج د ارسـ ٍّ
ـلي فــي مجــال الفنــون .غيــر ّ
“عدم التخلّي عن أي طفل” لعام  )No Child Left Behind Act of 2001( 2001ال
المنهجيــة للفنــون.
ـص علــى محاســبة المــدارس فيمــا يتعلّــق بالتعليــم بموجــب هــذه المعاييــر
ّ
ينـ ّ
موحــدة فــي الرياضيــات والقـراءة
وعلــى الرغــم مــن ّأنــه ُيطلــب مــن الواليــات إجـراء اختبــارات ّ
موحــدة
وسـُـيطلب منهــا قريبـاً القيــام باألمــر نفســه فــي العلــوم ،ال ُيطلــب منهــا إجـراء اختبــارات ّ
للفنون.
ّأدت هــذه السياســات األخي ـرة ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع أزمــات الموازنــة فــي واليــات
المختبـرة والحـ ّـد مــن الوقــت التعليمــي فــي
متعــددة ،إلــى زيــادة الوقــت التعليمــي فــي المجــاالت ُ
المختبـرة ،مثــل الفنــون .تتمثّــل إحــدى االســتراتيجيات التــي تعتمدهــا المــدارس
المجــاالت غيــر ُ
مــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلة باالســتفادة مــن خبـرة منظّمــات الفنــون فــي المجتمــع والتــي
تعمــل فــي خدمــة الطـ ّـاب .وتشـ ّـدد الد ارســات األخيـرة حــول الشـراكات فــي مجــال الفنــون بيــن
أهميــة اســتخدام هــذه الش ـراكات مــن أجــل الدفــع بتعليــم
المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى ّ
ٍ
ـص حيــث تعجــز
ـي ،وباألخـ ّ
الفنــون إلــى مــا يتجــاوز مجـ ّـرد التعريــف إلــى الفنــون بشــكل عرضـ ّ
ـلية لتعليــم الفنــون فــي المــدارس.
مـوارد المنطقــة عــن توفيــر ب ارمــج
موضوعيــة تسلسـ ّ
ّ
تدعــو الد ارســات الســابقة التــي راجعناهــا مــن أجــل هــذه الد ارســة منظّمــات الفنــون
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تعليميــة
لتوفيــر ب ارمــج
طـ ِّـور منهج ـاً د ارســياً
موضوعيــة للطــاب ،ومســاعدة المــدارس لت َ
ّ
ّ
ـي للمعلّميــن.
للفنــون ،وتطويــر تقييمــات لتحصيــل الطــاب العلمــي وتوفيــر التطويــر المهنـ ّ
وتترســخ هــذه الفك ـرة انطالق ـاً مــن ارتفــاع أعــداد الش ـراكات فــي مجــال الفنــون فــي مختلــف
ّ
أنحــاء البلــد .تحقّــق المــدارس المنافــع مــن هــذه الش ـراكات مــن خــال االســتفادة مــن إعــداد
الب ارمــج والخب ـرة التــي ال تســتطيع توفيرهــا بخــاف ذلــك ،فــي حيــن تحقــق منظّمــات الفنــون
المنافــع باعتبــار ّأنهــا تصبــح أكثــر بــرو اًز فــي مجتمعاتهــا ،وتكســب الدخــل الــازم ،وتصبــح
أكثــر جاذبي ـةً بالنســبة للجهــات المانحــة وتحشــد الجماهيــر المســتقبلية للفنــون.
أسس مجلس كاليفورنيا للفنون (ُ ،)California Arts Councilمستفيداً من التمويل
ّ
اإليضاحيــة (Demonstration
ـة
ـ
ح
المن
ـج
ـ
م
نا
ر
ب
ـعينات،
ـ
س
الت
ـر
ـ
خ
ا
و
أ
ـي
ـ
ف
ـون
ـ
ن
العــام للف
ّ
المحليــة لبنــاء
 )Grant Programعــام  2000مــن أجــل توفيــر التمويــل لمنظّمــات الفنــون
ّ
ش ـراكات مماثلــة مــع المــدارس ولتطويــر إعــداد ب ارمــج الفنــون للمــدارس وتقييمــه .وفــي عــام
 ،1999أي قبــل عـ ٍـام واحـ ٍـد علــى بــدء البرنامــج ،أقـ ّـر أعضــاء مجلــس إدارة منطقــة لــوس
الموحــدة ([)Los Angeles Unified School District [LAUSD
التعليميــة
أنجلــوس
ّ
ّ
أحــد ب ارمــج تعليــم الفنــون األكثــر طموح ـاً فــي البلــد وهــو :خطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس
التعليميــة
الموحــدة لتعليــم الفنــون ( ،)LAUSD Arts Education Planبصفتهــا برنامجـاً
ّ
ّ
يمتـ ّـد علــى عش ـرة أع ـوام وتســاوي كلفتــه عـ ّـدة مالييــن الــدوالرات مــن أجــل تطبيــق منهـ ٍـج
ـلي فــي تعليــم الفنــون فــي أربعــة اختصاصــات رئيسـّـية — الرقــص،
ـي تسلسـ ٍّ
ـي موضوعـ ٍّ
د ارسـ ٍّ
ـمية فــي مرحلــة
الموســيقى ،المســرح والفنــون البصرّيــة — لجميــع أطفــال المــدارس الرسـ ّ
الثانويــة) (.)K-12
التعليــم األساســي (التعليــم مــن الحضانــة إلــى
ّ
(يشــار إليهــا
بــدأت الخطّــة بإعــداد ب ارمــج فنــون شــاملة فــي مــدارس ابتدائيــة ُمختــارة ُ
ـي
بعبــارة مــدارس الفنــون
النموذجيــة [ .)]Arts Prototype Schoolsويتمثّــل مكـ ّـو ٌن رئيسـ ٌّ
ّ
لهــذه الخطــة ببنــاء شـراكات مــع منظّمــات الفنــون فــي المجتمــع مــن أجــل تطويــر ب ارمــج تعـ ّـزز
الخاصــة بالمنطقــة وبتوفيرهــا .وتدعــو الخطّــة
د ارســة الفنــون وتدعــم أهــداف تعليــم الفنــون
ّ
ٍ
المحليــة يعملــون بــدوام كامــل ،أي مستشــار واحــد
أيضـاً لتعييــن مستشــاري فنــون فــي المناطــق
ّ
الموحــدة البالــغ
المحليــة التابعــة لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
لــك ّل واحــدة مــن المناطــق
ّ
ّ
عددهــا إحــدى عشـرة منطقــة.
الموحــدة التــي تمتـ ّـد علــى عشـرة أعـوام خمســة
لخطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
أهداف ّأو ّلية لتطبيق معايير تعليم الفنون في مرحلة التعليم األساسي (التعليم من الحضانة
ـي والتعليــم والتقييــم فــي
إلــى
ّ
الثانويــة) وهــي )1( :توفيــر برنامــج موضوعــي للمنهــج الد ارسـ ّ
مجــاالت الرقــص ،والموســيقى ،والمســرح والفنــون البصرّيــة فــي مجمــل الصفــوف الد ارسـ ّـية؛

التنفيذي
الملخص
ّ
ّ
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( )2توفيــر الرعايــة للتطويــر المهنــي الــذي يجــري علــى مــدار العــام ويشــمل المديريــن،
الفنانيــن العامليــن فــي المــدارس؛ ( )3تطويــر شـراكات
العاميــن ،ومعلّمــي الفنــون و ّ
والمعلّميــن ّ
مــع منظّمــات الفنــون فــي المجتمــع وشــركات األعمــال لتقديــم الدعــم المالــي والبرمجــي لد ارســة
اإللكترونيــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف مــن
الفنــون؛ ( )4توظيــف وســائل اإلعــام المطبوعــة و
ّ
الرقــم  1إلــى الرقــم 3؛ و( )5تقييــم تأثيــر خطّــة المنطقــة لتعليــم الفنــون وفعاليتهــا.
ٍ
تقيــم د ارســتنا تَقَـ ُّـدم خطّــة تعليــم الفنــون هــذه .رّكزنــا حصري ـاً علــى جــزٍء واحــد مــن
لــم ّ
الهــدف الثالــث وهــو :بنــاء شـراكات فــي مجــال الفنــون .ال تنطبــق خالصاتنــا علــى المجموعــة
الكاملــة مــن النشــاطات التــي يدعمهــا هــذا البرنامــج البــارز؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــكّ ،إنهــا
األول والثانــي ،واللذيــن يلقيــان بمســؤولية وضــع برنامـ ٍـج متناسـ ٍ
ق
تشــير إلــى ّ
أهميــة الهدفيــن ّ
فــي مجــال تعليــم الفنــون علــى عاتــق المــدارس مباشـرة.
الغرض من الدراسة والمقاربة
لقــد حصلــت مؤسســة  RANDعلــى تمويـ ٍـل مــن برنامــج المنحــة اإليضاحيــة التابــع لمجلــس
كاليفورنيا للفنون ()California Arts Council Demonstration Grant Program
االبتدائيــة فــي الم ارحــل
المحليــة والمــدارس
مــن أجــل د ارســة الشـراكات بيــن منظّمــات الفنــون
ّ
ّ
الموحــدة لتعليــم الفنــون (LAUSD Arts
التعليميــة
األولــى مــن خطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
 .)Education Planعلــى عكــس د ارســات حديثــة أخــرى ،والتــي ترّكــز علــى وصــف
ش ـر ٍ
عينـ ٍـة مــن
اكات ناجحـ ٍـة ومتطـ ّـورٍة نســبياً فــي مجــال الفنــون ،تنظــر هــذه الد ارســة فــي ّ
لكيفيــة عمــل الشـراكات بالفعــل فــي مجــال
المــدارس ومنظّمــات الفنــون مــن أجــل إنتــاج صــورٍة ّ
تعليميـ ٍـة حضريـ ٍـة كبي ـرة .ويتمثّــل الغــرض مــن هــذه الد ارســة بوصــف
الفنــون ضمــن منطقـ ٍـة
ّ
مجموعــة الشـراكات القائمــة بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون وبتقييــم درجــة تطـ ّـور الشـراكات
فــي تعقيدهــا واســتيعاب ِ
العَبــر المتوفّ ـرة فــي الد ارســات الســابقة حــول الش ـراكات فــي مجــال
الفنــون.
لقــد بدأنــا بمراجعــة الد ارســات الســابقة حــول الش ـراكات فــي مجــال الفنــون ،موليــن
حددتهــا الد ارســات الســابقة باعتبارهــا خصائــص
انتباه ـاً خاص ـاً للممارســات الفضلــى التــي ّ
ٍ
طورنــا بعدئــذ بروتوك ـوالت المقابــات التــي
تُ ّ
ميــز الش ـراكات الناجحــة فــي مجــال الفنــونّ .
قــد تتيــح لنــا استكشــاف هــذه الخصائــص فــي الش ـراكات التــي شــملتها د ارســتنا .وترّكــز
البروتوكوالت على اســتخالص المعلومات حول النواحي الثالث الرئيســية التالية للشـراكات
فــي مجــال الفنــون:
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المرجوة من بناء الشراكات
• أهداف المدارس ومنظّمات الفنون
ّ
• أنماط التفاعل بين المدارس ومنظّمات الفنون
• العوامل التي تعيق فعالية الشراكات أو تيسِّرها.
ع ّينة الدراسة
ائحية تضـ ّـم  11مدرســة واســتخدمنا مقاربــة د ارســة حالــة .وأجرينــا
عينــة عشـو ّ
اخترنــا ّ
ائية شـر ّ
فــي ك ّل مدرســة مقابــات متعـ ّـددة مــدة ك ّل واحــدة  30دقيقــة وهــي شــبه منظّمــة ،بمــا فــي
ذلــك مقابــات مــع مديــر المدرســة ،ورئيــس كادر الفنــون فــي المدرســة ،ومعلّــم فنـ ٍ
ـون واحــد.
أجرينــا أيضـاً مقابــات عبــر الهاتــف مـ ّـدة ك ّل واحــدة  45دقيقـةً مــع مديــري (أو مديــري تعليــم
الفنــون فــي المؤسســات الكبي ـرة)  34منظّمــة فنــون وقابلنــا مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
1
المحليــة العشـرة جميعهــم.
ّ
الرؤى من الدراسات السابقة
المســتنتجة مــن الد ارســات الســابقة حــول
يديــن إطــار عمــل هــذه الد ارســة المفاهيمــي للــرؤى ُ
الش ـراكات فــي مجــال الفنــون التــي تـ ّـم نشــرها خــال األع ـوام الخمســة عشــر الماضيــة.
واســتفدنا علــى وجــه الخصــوص مــن تحديــد أن ـواع الش ـراكات المختلفــة والســمات الرئيسـ ّـية
للش ـراكات الناجحــة ،بحســب الوصــف ال ـوارد فيمــا يلــي.
نوعان من الشراكات

وصفــت الد ارســات األخي ـرة حــول تعليــم الفنــون نوعيــن رئيســيين مــن الش ـراكات فــي مجــال
الفنــون علــى الشــكل التالــي:
•	المعامــات البســيطة .فــي شـر ٍ
ـان أو منظّمــة
اكة مــن نــوع المعاملــة البســيطة ،يقـ ّـدم ّفنـ ٌ
فنــون برنامــج فنــون لطـ ّـاب مدرســة وتشــتري المدرســة البرنامــج .ال تشــارك المدرســة
ٍ
ٍ
ـزودة للبرنامــج تقييم ـاً
بشــكل مفيــد فــي تصميــم برنامــج الفنــون ،وتجــري الجهــة المـ ّ

1
الموحــدة ( )LAUSDكمــا ذكرنــا أعــاه،
محليــة فــي منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
علــى الرغــم مــن وجــود  11منطقــة ّ
كان أحــد مناصــب مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة شــاغ اًر خــال مرحلــة المقابــات التــي أُجريــت فــي ســياق
د ارســتنا.

التنفيذي
الملخص
ّ
ّ
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محــدوداً للحاجــات أو تكييفـاً محــدوداً للبرنامــج مــع موقــع المدرســة المحــدد ،أو ال تقــوم
بذلــك البتــة.
•	المشــاريع المشــتركة .هــذه هــي التفاعــات األكثــر تعقيــداً .ففــي مشــروٍع مشــترك،
تعمــل مدرس ـةٌ ومنظّمــة فنــون مع ـاً مــن أجــل تحديــد حاجــات الطــاب ومــن أجــل
ك ،فــي أفضــل حاالتــه،
تصميــم برنامــج إغنائــي لتعليــم الفنــون .يدمــج مشــروعٌ مشــتر ٌ
ـدادي ومـواد المنهــج
سلســلةً قائمـةً مــن األحــداث ،ويشــمل مـواد المنهــج الد ارســي اإلعـ ّ
الد ارســي للمتابعــة ،ويوفّــر التدريــب للمعلّميــن .ترّكــز هــذه الش ـراكات علــى التعليــم
والتعلّــم بــدالً منــه علــى مجـ ّـرد تعريــف الطـ ّـاب إلــى الفنــون.
الفعاليــة
مــن الناحيــة النظرّيــة ،ترتبــط زيــادة تعقيــد ش ـراكة فــي مجــال الفنــون بزيــادة
ّ
أن
أو زيــادة القيمــة
ّ
التعليميــة بالنســبة للطـ ّـاب والمعلّميــن .وبالتالــي ،علــى الرغــم مــن ّ
تعليميـ ٍـة أدنــى بالمقارنــة مــع
المعامــات البســيطة يمكــن أن تكــون ّقيمــة ،فهــي ترتبــط بفعاليـ ٍـة
ّ
المشــاريع المشــتركة التــي ترتبــط بمسـ ٍ
التعليميــة.
الفعاليــة
ـتويات أعلــى مــن
ّ
ّ
خصائص الشراكات الناجحة

الفعالــة بيــن المــدارس ومنظّمــات
وجــدت الد ارســات الســابقة حــول الش ـراكات المســتدامة و ّ
الفنــون بشـ ٍ
ـكل متس ـ ٍ
أن الســمات التاليــة تتوفّــر فــي هــذه الش ـراكات:
ق ّ
الطلب والمدارس
•	أهداف مشتركة مع التركيز على حاجات ّ
ك للبرنامج
•	تواصل بين الشركاء وتخطيطٌ مشتر ٌ
•	توثيق البرنامج ،وتقييم ،وتحسين الجودة
يؤديهــا أصحــاب الشــأن الرئيســيون (مثـاً ،مــدراء المــدارس ،المعلّمــون،
قياديـةٌ ّ
•	أدو ٌار ّ
األهالــي ،وقــادة المجتمــع فــي الحكومــة ،وشــركات األعمــال ،والتعليــم والفنــون)
•	تموي ـ ٌل وم ـوارد ودعــم مالئـ ٌـم يتــم الحصــول عليــه مــن خــال األخــذ بزمــام الش ـراكات
علــى نطــا ٍ
ق واسـ ٍـع واالســتثمار فيهــا.
المستخلصة من الدراسة
النتائج ُ

ئيسية لمقابالتنا مع منظّمات الفنون وِف َرق العمل على مستوى
المستخلصة الر ّ
نظّمنا النتائج ُ
اح رئيسـّـية مــن الشـراكات فــي مجــال الفنــون هــي )1( :األهــداف،
المــدارس بحســب ثــاث نـو ٍ
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الميسرة لها.
( )2التفاعالت ،و( )3العقبات التي تعترض الشراكات والعوامل
ِّ
أهداف الشراكات

أن المــدارس ومنظّمــات الفنــون تقاســمت هدفـاً مشــتركاً تَ َمثَّــل بتطويــر قــدرات الطـ ّـاب،
وجدنــا ّ
أن الطرفيــن كليهمــا مــاال للتعبيــر عــن هــذا الهــدف مــن حيــث تعريــف
علــى الرغــم مــن ّ
ـذوق الفنــون وتقديرهــا ،بــدالً مــن تطويــر معرفــة
الطـ ّـاب إلــى الفنــون وتوفيــر الفــرص لتـ ّ
الطـ ّـاب بالفنــون أو مهاراتهــم فــي هــذا المجــال .وكان للمــدارس ومنظّمــات الفنــون أيض ـاً
بعــض األهــداف المختلفــة بشـ ٍ
ـكل بـ ٍ
ـارز والمرجـ ّـوة مــن ش ـراكاتهم .شـ ّـددت المــدارس علــى
توفيــر التطويــر المهنــي للمعلّميــن باعتبــاره هدفـاً رئيســياً مــن الشـراكة ،فــي حيــن قلّمــا تـ ّـم ِذكــر
تطويــر قــدرات المعلّميــن باعتبــاره هدفـاً تســعى إليــه منظّمــات الفنــون .ويتمثّــل الهــدف الــذي
أتــت علــى ذك ـره فــي أغلــب األحيــان منظّمــات الفنــون بتعزيــز الوعــي العــام حــول الفنــون
وتقديرهــا وتذوقهــا .وقــد كان تعزيــز منظّماتهــا هدف ـاً آخــر ُذكــر بشـ ٍ
ـكل متكـ ّـرر.
تفاعالت الشراكات

تُعتبــر التفاعــات بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ضئيلــة جـ ّـداً .تطـ ّـور منظّمــات الفنــون
العامــة مقابــل
عــادةً الب ارمــج مــن دون ُمدخــات مــن المــدارسّ ،
وتقدمهــا لمجموعــة المــدارس ّ
رسـٍـم أو مجانـاً فــي بعــض األحيــان .تختــار المــدارس مــن بيــن هــذه الب ارمــجُ ،مســتخدمةً غالبـاً
الكتيبــات التــي ترســلها منظّمــات الفنــون عبــر البريــد وأمــور أخــرى قليلـ ٍـة لتحديــد خياراتهــا.
ّ
أي مــن
ال يجــري أي تواصــل تقريبـاً بيــن موظفــي المــدارس بشــأن اختيــار الب ارمــج ،ولــم ُي ِفــد ٌّ
منهجيــة مــن أجــل اختيــار الب ارمــج.
تمــت مقابلتهــم باعتمــاد عمليــة صنــع قـ اررات
ّ
األفـراد الذيــن ّ
وقلّمــا تتــم استشــارة مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة ،والذيــن هــم فــي الموقــع المالئــم
مــن أجــل توفيــر اإلرشــاد فــي اختيــار الب ارمــج وتقييمهــا ،إن مــن ِقَبــل المــدارس أو مــن ِقَبــل
منظّمــات الفنــون .حتّــى بعــد اختيــار برنامــج ،نــاد اًر مــا تتواصــل المــدارس ومنظّمــات الفنــون،
ـتية ،مثــل وضــع
باســتثناء الحــاالت التــي يجــري فيهــا ذلــك مــن أجــل ح ـ ّل قضايــا لوجسـ ّ
الجــدول الزمنــي أو النقــل .وال توفّــر منظّمــات الفنــون وال المــدارس أكثــر مــن الحـ ّـد األدنــى
التنظيميــة أو ثقافتهــا أو اإلعــداد لالنخـراط فــي
مــن التوجيــه لهيكليــات الواحــدة منهــا األخــرى
ّ
منظّمــات البعــض منهــا البعــض اآلخــر.
تُ ْ ِ
عينتنــا هــي مــن نــوع
أن الشـراكات الـوارد وصفهــا فــي ّ
المســتخلصة ّ
ظهــر هــذه النتائــج ُ
ـزودة للخدمــات والمدرســة دور
المعامــات البســيطة حيــث تـ ّ
ـؤدي منظّمــة الفنــون دور جهــة مـ ّ
مســتهلك .قــال معظــم األفـراد الذيــن قابلناهــم مــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ٍّـد سـواء
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إن ب ارمــج الفنــون تُ َعـ ِّـرف الطـ ّـاب مـ ّـرةً واحــدةً إلــى الفنــون بــدالً مــن أن توفّــر لهــم برنامجـاً يكــون
ّ
ـي أو مدمجـاً فيــه .ويبــدو ّأنــه يحصــل القليــل جــداً مــن التفاعــل
ـ
س
ر
ا
الد
ـة
ـ
س
المدر
ـج
ـ
ه
بمن
ا
ـ
ط
تب
ر
م
ً
ّ
والتخطيــط للب ارمــج الموضوعيــة بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون .فــا تشــارك المــدارس فــي
تصميــم ب ارمــج الفنــون ،وال تجــري منظّمــات الفنــون بشـ ٍ
ـي تقييم ـاً للحاجــات أو ال
ـكل روتينـ ٍّ
أن منظّمــات فنــون متعـ ّـددة
ّ
تكيــف الب ارمــج مــع حاجــات المــدارس المحـ ّـددة .وعلــى الرغــم مــن ّ
ٍ
ـاص بالمدرســة ،تــرى المــدارس
قــد أفــادت بـ ّ
ـأن بإمكانهــا تصميــم برامجهــا إلــى حـ ّـد مــا بشــكل خـ ّ
ـف جــداً أو االثنــان معـاً.
أن مثــل هــذا التصميــم ليــس ممكنـاً ،أو مكلـ ٌ
ّ
المزودة والمســتهلك
الجهة
بين
المعامالت
لون
يفض
هم
أن
إلى
المدارس
فو
ظ
مو
ـار
ـ
ش
أ
ّ
ّ
ّ
ّ
ألنهــا تتطلّــب جهــوداً قليلـةً إلجرائهــا والمحافظــة عليهــا .ويبــدو أن موظّفــي المــدارس يفضلــون
ّ
الشـراكات التــي تتطلّــب أقـ ّل عــدد مــن االتصــاالت وأقـ ّل وقــت.
الميسرة لها
العقبات التي تعترض الشراكات والعوامل
ِّ

أن جميــع الشـراكات التــي قمنــا بد ارســتها تتّخــذ شــكل المعامــات البســيطة
علــى الرغــم مــن ّ
تحديــات متعـ ّـددة
بــدالً مــن المشــاريع المشــتركة ،تواجــه المــدارس ومنظّمــات الفنــون مــع ذلــك ّ
فــي العمــل مع ـاًُ .يعـ ّـدد الجــدول  S.1العقبــات التــي تعتــرض التشــارك الناجــح والتــي أتــت
علــى ذكرهــا فــي أغلــب األحيــان المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ّـد س ـواء .فقــد أفــادت
ٍ
ـدر
ثمــة قـ ٌ
منظّمــات الفنــون بعــدد أكبــر مــن المشــاكل المحـ ّـددة بالمقارنــة مــع المــدارس ،ولكــن ّ
كبيـ ٌـر مــن التداخــل فــي آراء المــدارس ومنظّمــات الفنــون حــول بعــض المصــادر الرئيســية
للصعوبــات التــي تواجــه الش ـراكات ،بمــا فيهــا نقــص التمويــل ،ونقــص الوقــت ،والشــؤون
ـتية .وذكــر الطرفــان أيض ـاً مشــاكل التواصــل باعتبارهــا عقبــات تعتــرض الش ـراكات
اللوجسـ ّ
أن المعلّميــن هــم نقــاط االتصــال الرئيسـ ّـية بعــد اختيــار
الفعالــة .فمث ـاً ،وعلــى الرغــم مــن ّ
ّ
يصعــب الوصــول إلــى المعلّميــن .فهــم عــادةً ليسـوا جاهزيــن للتواصــل ّإل
،
ا
ـ
ج
نام
ر
ب
ـة
ـ
س
مدر
ً
ُ
بعــد الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر ،وليــس لديهــم أرقــام هاتــف فــي المكاتــب وال يتسـ ّـنى لهــم
الوصــول إلــى البريــد اإللكترونــي.
ويتمثّــل وجــه اختـ ٍ
ـص
ـاف رئيسـ ٌّ
ـي فــي تصـ ّـورات المــدارس ومنظّمــات الفنــون فيمــا يخـ ّ
إن
ـأن أكثــر مــن نصــف المــدارس قــال ّ
العقبــات التــي تعتــرض الش ـراكات والتــي تواجههــا بـ ّ
أن منظّمــات الفنــون تقـ ّـدم عــدداً
منظّمــات الفنــون ال ّ
تتكيــف مــع حاجاتــه .فعلــى الرغــم مــن ّ
تلبــي حاجــات المــدارس — وهــي ب ارمــج يتــم تقديمهــا فــي الموقــع
مــن الب ارمــج التــي يبــدو ّأنهــا ّ
ـي ،ومجان ـاً فــي بعــض األحيــان — تحتــاج
فــي المدرســة ،وخــال ســاعات الــدوام الد ارسـ ّ
المــدارس أيض ـاً إلــى ب ارمــج تســاعدها علــى تحقيــق األهــداف
التعليميــة .ليــس أم ـ اًر مفاجئ ـاً
ّ
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الجدول S.1
التحديات التي تعترض الشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها المدارس ومنظّمات الفنون،
ّ
العينة
النسبة
المئوية من ّ
ّ
المدارس
مخاوف بشأن التمويل ( 64في المئة)
قيود من حيث الوقت ( 64في المئة)
ٌ
ٍ
مالئم لتلبية
تكييف غير
ٌ
حاجات المدارس ( 55في المئة)
مشاكل لوجستية ( 45في المئة)
معلومات غير مالئمة ( 36في المئة)
ٌ
صعوبات على مستوى التواصل ( 27في المئة)
ٌ

منظّمات الفنون
تموي ٌل غير ٍ
كاف ( 32في المئة)
لوجستية ( 29في المئة)
مشاكل
ّ
الملقاة على المعلّمين ( 29في المئة)
األعباء
ثقل
ُ
تعليمي غير ٍ
كاف ( 21في المئة)
وقت
ٌّ
ٌ
صعوبات على مستوى التواصل ( 18في المئة)
ٌ
موقف غير مو ٍ
ات تجاه الفنون ( 18في المئة)
ٌ
نقص على مستوى دعم المعلّمين ( 18في المئة)
ٌ
مؤسساتية ( 15في المئة)
اطيةٌ
ّ
بيروقر ّ
تبديل الموظّفين ( 15في المئة)

الجيــدة،
ّأنــه ،وبالنظــر إلــى االختــاف فــي تشــخيصها للعقبــات التــي تعتــرض الش ـراكات ّ
الجيــدة .ويتــم
شـ ّـددت المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى عوامــل مختلفــة تُ ِّ
يســر الش ـراكات ّ
أن
الم ِّ
يس ـرة” للش ـراكات التــي َذ َك َرتْهــا فــي الجــدول ّ .S.2ادعــت المــدارس ّ
تعــداد “العوامــل ُ
ُّ
ـي والتــي تكــون
الم ِّ
أهميـةً هــو توفــر ب ارمــج فنــون مالئمــة للصـ ّ
يســر األكثــر ّ
العامــل ُ
ـف الد ارسـ ّ
ـي وتجــري ضمــن القيــود التــي تعمــل المــدارس والمعلّمــون فــي
مدمجــة فــي المنهــج الد ارسـ ّ
يســر طريق ـةً رئيسـ ّـيةً ُمتوفّـرة لمنظّمــات الفنــون مــن أجــل تلبيــة
الم ِّ
ظلّهــا .يحـ ّـدد هــذا العامــل ُ
حاجــات المــدارس .لــم يتــم ِذكــر تلبيــة حاجــات المــدارس مــن خــال توفيــر ب ارمــج مالئمــة
ـي تكــون مرتبطــة بالمنهــج الد ارســي أو مدمجــة فيــه ،مــن ِقَبــل منظّمــات الفنــون
للصـ ّ
ـف الد ارسـ ّ
يســر ،وهــي تُظهــر ّأنــه ال يتـ ّـم إبــاغ منظّمــات الفنــون بوضــوح
إن بوصفهــا تحـ ٍّـد أو عامــل ُم ِّ
الماســة لــدى المــدارس.
بهــذه الحاجــة
ّ
إن تطويــر عالقــات عمــل مــع األفـراد فــي المــدارس هــو العامــل
قالــت منظّمــات الفنــون ّ
أهميـةً لشـر ٍ
أن موظّفــي المــدارس
الم ِّ
اكات ّ
يســر األكثــر ّ
جيــدة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم يبـ ُـد ّ
ُ
مهتميــن بالحصــول علــى المعلومــات التــي ستســاعدهم فــي
ا
و
ـ
ن
كا
ـا
ـ
م
ك
ـات
ـ
ق
عال
ـاء
ـ
ن
بب
ـون
ـ
مهتم
ّ
ّ
ويشـ ّكل التعميــم األفضــل للمعلومــات حــول
ـة.
ـ
ل
المعام
ـة
ـ
فعالي
ـين
ـ
س
وتح
ـج
ـ
م
ر
ا
للب
ـم
ـ
ه
اختيار
إنــارة
ّ
ُ
ب ارمــج منظّمــة الفنــون مــن أجــل تمكيــن اختيـ ٍ
يسـ اًر ذكرتــه
ـار أكثــر اســتنارةً للبرنامــج عامـاً ُم ِّ
المــدارس بشـ ٍ
ـكل شــائع .وسـلّطت المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ّـد سـواء الضــوء علــى
يسـرين أساســيين.
مكانيــة الوصــول باعتبارهمــا عامليــن ُم ِّ
التواصــل إو� ّ
مــن المثيــر لالهتمــام مالحظــة ّأنــه وفــي حيــن واجــه بعــض منظّمــات الفنــون مقاومـةً
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التعليميــة ،رأى حوالــي ثلــث منظّمــات الفنــون
للوصــول إلــى برامجــه بيــن موظّفــي الهيئــة
ّ
ـي لعالقــة عمـ ٍـل مــع المــدارس .لــم يذكــر موظفــو المــدارس
ّ
أن حمــاس المعلّميــن أمــر أساسـ ّ
أهميــة موظّفــي
ـى
ـ
ل
إ
ا
و
ـار
ـ
ش
أ
ـم
ـ
ه
أن
ـن
ـ
م
ـم
ـ
غ
الر
ـى
ـ
ل
ع
،
ر
ا
ـ
يس
م
ا
ـ
م
عا
ه
ر
ـا
ـ
ب
باعت
ـن
ـ
ي
م
ل
المع
ـاس
ـ
م
ح
ِّ
ً ُ ً
ّ
ّ
ّ
المتحمســين).
يقدمــون مســاعدة (رّبمــا بمثابــة نظيـ ٍـر للمعلّميــن
منظّمــات الفنــون الذيــن ّ
ّ
الجدول S.2
يسرة للشراكات في مجال الفنون التي ذكرتها المدارس ومنظّمات الفنون،
الم ِّ
العوامل ُ
العينة
النسبة
المئوية من ّ
ّ
المدارس
برامج مالئمةٌ للصف الدراسي
والمنهج الدراسي في المدرسة ( 73في المئة)
مالية ( 64في المئة)
مساعدةٌ ّ
زيادة تعميم المعلومات ( 64في المئة)
إمكانية وصول أكبر إلى موظّفي
منظّمة الفنون ( 55في المئة)
نقطة اتّصال ( 55في المئة)
انخ ارطٌ أكبر من ِقَبل المدرسة ( 36في المئة)
يقدمون مساعدة ( 36في المئة)
موظّفو منظّمة الفنون الذين ّ
انخ ارطٌ أكبر من ِقَبل األهالي ( 27في المئة)
مساعدةٌ في النقل ( 27في المئة)

منظّمات الفنون
عالقات ٍ
عمل مع موظّفي المدرسة ( 38في المئة)
التزام المعلّمين وحماسهم ( 32في المئة)
تواصل ( 29في المئة)
وفنانيها وخبرتهم
الفنون
مة
احتراف موظّفي منظّ
ّ
( 26في المئة)
دعم من قيادة المدرسة ( 21في المئة)
ٌ
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الخالصات والتوصيات
أن مجــال تعليــم الفنــون كان يعـ ّـزز تأســيس شـراكات فــي مجــال الفنــون علــى
علــى الرغــم مــن ّ
فعاليــة لتعليــم الفنــون ،وجــدت د ارســتنا ّأنــه
شــكل مشــاريع مشــتركة باعتبارهــا النمــوذج األكثــر ّ
عينتنــا بالطريقــة األفضــل علــى
يمكــن وصــف الش ـراكات فــي مجــال الفنــون المشــمولة فــي ّ
أن الش ـراكات البســيطة قــد
المســتخلصة إلــى ّ
ّأنهــا معامــات بســيطة .وتشــير هــذه النتيجــة ُ
تشـ ّكل األغلبيــة الشاســعة مــن الحــاالت ضمــن مجموعــة د ارســتنا األوســع .وبحســب مــا توقّــع
ـدد مــن المراقبيــن فــي مجــال تعليــم الفنــون ،قــد يكــون نمــوذج المعاملــة البســيطة منتشـ اًر بيــن
عـ ٌ
المــدارس ومنظّمــات الفنــون فــي البلــد.
التحديــات المتعـ ّـددة التــي
ويظهــر الســبب وراء هيمنــة نمــوذج المعاملــة البســيطة فــي
ّ
ـص مــن ِقَبــل المــدارس .ظاهريـاً ،تتطلّــب عالقــة أقـ ّل تعقيــداً اســتثما اًر أقـ ّل
تـ ّـم ذكرهــا ،وباألخـ ّ
ٍ
مــن حيــث الوقــت والمـوارد وال تعتمــد علــى تطويــر عالقــات عمــل وثيقــة متعـ ّـددة والمحافظــة
أن حتّــى ش ـراكة مــن نــوع العالقــة البســيطة
عليهــا .علــى الرغــم مــن ذلــك ،وجــدت د ارســتنا ّ
ألي مــن الشـريكين ،وتعجــز عــن
ـزودة والمســتهلك ليســت مفيــدة كمــا ينبغــي ّ
بيــن الجهــة المـ ّ
تلبيــة حاجــات المــدارس ومنظّمــات الفنــون .فبــدالً مــن اقتـراح تطويــر تفاعــات أكثــر تعقيــداً،
التعليميــة والمنظّمــات خطـوات فــي ســبيل تحســين نــوع
نوصــي بــأن تتخــذ المــدارس والمناطــق
ّ
أن ش ـراكات أكثــر تطــو اًر قــد تقتــرن بإمكانيـ ٍـة أكبــر مــن
ـي ،علــى الرغــم مــن ّ
ش ـراكتها الحالـ ّ
التعليميــة.
الفعاليــة
حيــث
ّ
ّ
أن الشـراكات فــي مجــال الفنــون
الم ّ
لخصــة أدنــاه ّ
موجهـةٌ نحــو ضمــان ّ
ّ
إن التوصيــات ُ
تلبــي حاجــات المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ّـد
التــي تتّخــذ شــكل معامــات بســيطة ّ
س ـواء ،وهــي بالتالــي تقتــرن باســتدامة أكبــر علــى المــدى الطويــل.
تلبــي أهــداف المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ّـد سـواء .علــى
•	تأســيس شـراكات ّ
الرغــم مــن ّأنــه تـ ّـم التشــديد علــى حاجــات الطـ ّـاب والمــدارس فــي الد ارســات الســابقة
باعتبارهــا مركزّيـةً بالنســبة لألهــداف المرجـ ّـوة مــن الشـراكات فــي مجــال تعليــم الفنــون،
بأهميــة متســاوية بالنســبة لنمــو ش ـراكة واســتدامتها.
تقتــرن حاجــات منظّمــات الفنــون
ّ
ويعتبــر الدعــم الواســع للفنــون مــن ِقَبــل مجموعــات أصحــاب الشــأن الرئيســيين (مثــل
إمكانيــة بقــاء
مكونـاً ضروريـاً مــن
ّ
المعلّميــن ،ومديــري المــدارس ،والطــاب واألهالــي) ّ
إمكانيــة الش ـراكات فــي مجــال
تعليــم الفنــون علــى المــدى األطــول .ولــن يتــم إدراك
ّ
الفنــون لتحويــل التعليــم العــام وتحديــد الفنــون باعتبارهــا م ـواداً د ارســيةً رئيســيةً إال إذا
فهمــت المــدارس ومنظّمــات الفنــون كيفيــة ت اربــط أهدافهــا فيمــا بينهــا.

التنفيذي
الملخص
ّ
ّ
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•	التركيــز علــى المعلّميــن .بالنظــر إلــى مـوارد المــدارس ومنظّمــات الفنــون المحــدودة،
يجــب أن يرّكــز الطرفــان علــى حـ ّـد س ـواء الم ـوارد المتوفّ ـرة علــى تطويــر قــدرات
المعلّميــنُ .يعتبــر دعــم المعلّميــن أساســياً لنجــاح الشـراكات فــي مجــال الفنــون وتطبيــق
تعليــم الفنــون فــي المــدارس واســتدامته .يتيــح االســتثمار فــي المعلّميــن انتقــال المنافــع
الناجمــة عــن ذلــك االســتثمار إلــى الطـ ّـاب ،إو�لــى أصحــاب الشــأن الرئيســيين فــي
تعليــم الفنــون (معلّميــن آخريــن ،ومديــري المــدارس ،واألهالــي ،وأعضــاء المجتمــع)،
وبشـ ٍ
يغيــر المعلّمــون الوظائــف).
ـكل محتمـ ٍـل إلــى مــدارس أخــرى (عندمــا ّ
أن
•	اســتخدام اختيــار البرامــج مــن أجــل تحســين إعــداد البرامــج المتوفّــر .باعتبــار ّ
ـؤدي دور المســتهلكين فــي نمــوذج المعاملــة البســيطة ،يمكنهــا تشــكيل
المــدارس تـ ّ
إعــداد الب ارمــج المتوفّــر مــن أجــل تلبيــة حاجــات الطـ ّـاب والمعلّميــن بشـ ٍ
ـكل أفضــل
مــن خــال اختيارهــا للب ارمــج .تســتطيع المــدارس التــي تحـ ّـدد معاييــر الختيــار الب ارمــج
ـي
وتنفّــذ عمليــة اختيــار واضحــة أن ترفــع مــن درجــة مســاهمة إعــداد الب ارمــج الخارجـ ّ
التعليميــة المحـ ّـددة إلــى أقصــى حـ ّـد.
فــي أهدافهــا
ّ
ِ
للمســتخدم .تعتمــد الفعاليــة المحتملــة لنمــوذج
•	توفيــر معلومــات شــاملة وصديقــة ُ
المعاملــة البســيطة علــى التبــادل الكفــؤ للمعلومــات لتح ـ ّل مح ـ ّل عالقــات العمــل
الوثيقة .تطلب منظّمات الفنون معلومات شــاملة حول حاجات المدارس ،وهيكلياتها
التنظيميــة وأهدافهــا ،ومناهجهــا الد ارســية ،والتمويــل المتوفّــر مــن أجــل تصميــم ب ارمــج
تعليميــة عاليــة القيمــة .وتطلــب المــدارس معلومــات َي ْســهُل الوصــول إليهــا وذات صلــة
ّ
وفعاليــة الب ارمــج التــي تتناســب بالشــكل األفضــل
ـاءة
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ّ
مــع حاجــات المــدارس.
الوصفيــة
•	توجيــه موظّفــي منظّمــة الفنــون نحــو المــدارس .باإلضافــة إلــى المعلومــات
ّ
تكميليــة علــى شــكل توجيــه
حــول المــدارس ،تحتــاج منظّمــات الفنــون إلــى معلومــات
ّ
التحديــات المحيطــة بتوفيــر تعليــم
اقعيــة حــول
ّ
مدرســي شــخصي الكتســاب رؤيــة و ّ
ـف.
الفنــون فــي غــرف الصـ ّ
•	تســهيل الوصــول إلــى نقــاط االتصــال الرئيســية فــي منظّمــات الفنــون .باإلضافــة
الوصفيــة حــول منظّمــات الفنــون وبرامجهــا ،قــد تســتفيد المــدارس مــن
إلــى المعلومــات
ّ
ـات محـ ّـد ٍ
الوصــول الســهل إلــى موظّفــي المنظّمــات (مثـاً ،فــي أوقـ ٍ
دة يمكــن االتصــال
فيهــا بالمعلّميــن) مــن أجــل الحصــول علــى إجابــات عــن األســئلة بشــأن الب ارمــج
المختلفــة ،والحصــول علــى استشــارات بشــأن اختيــار البرنامــج ،والحصــول علــى
ـي الخــاص بالفنــون ،وم ـواد غــرف الصــف
استشــارات بشــأن تطويــر المنهــج الد ارسـ ّ
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وأدوات تقييــم الطــاب.
المحليــة .تميــل المــدارس
•	تعزيــز دور “الوســاطة” لمستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
متنوعــة والمركزّيــة إلــى حـ ٍّـد كبيــر .يتمتّــع
ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ّـد س ـواء لتكــون ّ
بإمكانيــة التصـ ّـرف بمثابــة م اركــز للمعلومــات
المحليــة
مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
ّ
أو “وســطاء” للمعلومــات ويمكــن أن ُيعتبــروا بمثابــة روابــط ّقيمــة بيــن المــدارس
التعليميــة
عمــق ألهــداف المنطقــة
ّ
الم ّ
ومنظّمــات الفنــون .ويمكــن أن يوفّــر فهمهــم ُ
ـتد الحاجــة إليــه للمــدارس التــي تبحــث عــن طــر ٍ
ق لتقييــم ب ارمــج الفنــون
اإلرشــاد الــذي تشـ ّ
تلبــي حاجــات المــدارس.
ولمنظّمــات الفنــون التــي تعمــل علــى تطويــر ب ارمــج ّ
أهميــة مــن بيــن تداعيــات هــذه الد ارســة فــي السياســات هــو ّأنــه يتوجــب
إن األكثــر ّ
ّ
ـي للفنــون يكــون متناســقاً ومرتك ـ اًز
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ّ
ّ
إلــى المعاييــر وأن تصبــح بمثابــة مســتهلكين أكثــر اســتنارةً لب ارمــج الفنــون التــي تعــزز ذلــك
المنهــج الد ارســي ،بــدالً مــن االعتمــاد علــى تطـ ّـور شـراكات أكثــر تعاونيـةً فــي مجــال الفنــون
المهمــة.
مــن أجــل إنجــاز هــذه
ّ
الموحــدة
التعليميــة
إن األهــداف الرئيســية الخمســة لخطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
ّ
( )LAUSDالتــي تمتـ ّـد علــى عش ـرة أع ـوام مصممــة للعمــل بشـ ٍ
ـكل متـ ٍ
ـآزر مــن أجــل إنجــاز
ّ
ـلي لــك ّل طـ ّـاب التعليــم األس ــاسي (التعليــم مــن
ـي تسلسـ ّ
ـي للفنــون موضوعـ ّ
تطبيــق منهــج د ارسـ ّ
بأهميــة منظّمــات
مصممــو الخطّــة
الحضانــة الــى الثانويــة) ( )K-12فــي المنطقــة .أقـ ّـر
ّ
ّ
المحليــة فــي مســاعدة المنطقــة فــي تحقيــق هــذه النتيجــة الطموحــة ،حتّــى إو�ن كان
الفنــون
ّ
ـص علــى تطويـ ٍـر وتنســي ٍ
ذلــك فحســب باالقتـران مــع اسـ ٍ
ق مركزييــن
ـتثمار كبيـ ٍـر فــي المــدارس ينـ ّ
ـي وتدريــب المعلّميــن .حتّــى فــي ســياق برنامـ ٍـج
مصمـٍـم تصميم ـاً جيــداً
ّ
لمنهــج الفنــون الد ارسـ ّ
الموحــدة ،قــد يكــون مــن غيــر العملــي
التعليميــة
وطمــو ٍح مثــل برنامــج منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
طـ ّـور المــدارس ومنظّمــات الفنــون شـراكات معقّــدة .قــد تتيــح فــي
الفعــال توقُّــع أن تُ َ
ومــن غيــر ّ
ٍ
نهايــة المطــاف الشـراكات فــي مجــال الفنــون التــي قــد تفيــد بشــكل أكثــر فعاليــة ضمــن إطــار
عمــل جهــة مــزودة ومســتهلك لعـ ٍ
محدوديــة
ـدد مــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون التــي تعانــي مــن
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ـي علــى إصــاح تعليــم الفنــون.
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نوجــه تقديرنــا لمجلــس كاليفورنيــا للفنــون ([،)California Arts Council [CAC
نـ ّ
ـود أن ّ
الــذي قـ ّـدم رعايتــه لهــذا البحــث ،ونشــكر علــى وجــه الخصــوص عضوييــن ســابقين مــن
موظّفــي مجلــس كاليفورنيــا للفنــون وهمــا لــوري هيليــر ( )Laurie Hellerوبــول مينيكوتشــي
ـود أيض ـاً أن نشــكر موظّفــي
( )Paul Minicucciعلــى مســاعدتهما فــي مشــروعنا .ونـ ّ
الموحــدة (LAUSD’s Arts
التعليميــة
قســم تعليــم الفنــون فــي منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
 ،)Education Branchونقــر بشـ ٍ
ـاص بالدعــم والمســاعدة الكبيريــن اللّذيــن وفرهمــا
ـكل خـ ٍّ
ّ
ريتشــارد بــوروز ( ،)Richard Burrowsوهــو مديــر تعليــم الفنــون فــي منطقــة لــوس
أن
التعليميــة
أنجلــوس
ّ
ّ
الموحــدة ( .)LAUSD’s Arts Educationوعلــى الرغــم مــن ّ
السـرّية تمنعنــا مــن ذكرهــم باألســماء ،نحــن ممتنــون لموظّفــي منظّمــة الفنــون الّذيــن شــاركوا
كرس ـوا وقتهــم ورؤاهــم
فــي هــذه الد ارســة ،باإلضافــة إلــى المعلّميــن ومديــري المــدارس الذيــن ّ
ٍ
بسـ ٍ
ـخاء مــن أجــل هــذا الجهــد .واســتفاد هــذا البحــث أيضـاً إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر مــن رؤى عــدد مــن
الزمــاء فــي مؤسســة  RANDومســاهماتهم الفكرّيــة ،بمــا فيهــم لــو ار هاميلتــون (Laura
قدمــت المشــورة الخبي ـرة علــى مــدار فت ـرة المشــروع ،وجوليــا لوويــل
 ،)Hamiltonالتــي ّ
( ،)Julia Lowellوجولــي مــارش ( ،)Julie Marshوشــيال كيربــي ()Sheila Kirby
قدمــن مراجعــات ّبنــاءة لنسـ ٍ
ـخة مبكـرة مــن هــذه
وســوزان بوديلــي ( )Susan Bodilyاللّواتــي ّ
الوثيقــة .وأخي ـ اًر ،نديــن بشــكر خـ ٍ
ـاص للــو ار زاكاراس ( ،)Laura Zakarasالتــي ق ـرأت
ـودات هــذا التقريــر المختلفــة وعلّقــت عليهــا ،ولنانســي ديلفافيــرو ()Nelly DelFavero
مسـ ّ
علــى مجمــل عملهــا فــي ســياق تحريــر هــذا التقريــر.
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االختصارات

AO

arts organization

APS

Arts Prototype School (program(

CAC
K-12
LAUSD
LDAA
NAEP
NCLB
POC

منظّمة فنون

النموذجية
(برنامج) مدارس الفنون
ّ

California Arts Council

مجلس كاليفورنيا للفنون

kindergarten through grade 12

)الثانوية
التعليم األساسي (التعليم من الحضانة إلى
ّ

Los Angeles Unified School District

الموحدة
التعليمية
منطقة لوس أنجلوس
ّ
ّ

local district arts advisor

المحلية
مستشار الفنون في المنطقة
ّ

National Assessment of Educational Progress

للتقدم التعليمي
ّ التقييم الوطني

No Child Left Behind Act

”قانون التعليم اإللزامي “عدم التخلّي عن أي طفل

point of contact

نقطة اتصال

SES

socioeconomic status

VAPA

Visual and Performing Arts (program(

االقتصادي
الوضع االجتماعي
ّ

المسرحي
(برنامج) الفنون البصرية واألداء
ّ
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الفصل األول

المقدمة
ّ

ـمية اليــوم مليئ ـاً بالوعــود والمخاطــر .تكمــن الوعــود
ُيعتبــر تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرسـ ّ
ـاث
فــي الدعــم العــام الواســع النطــاق لتوفيــر تعليــم الفنــون فــي المــدارس ،والــذي تعــززه أبحـ ُ
ـات ســابقةٌ فــي هــذا المجــال إلــى المنافــع
حديثَـةُ حــول قيمــة تعليــم الفنــون .تشــير د ارسـ ٌ
االجتماعيــة التــي يوفّرهــا تعليــم الفنــون للشــباب وتقـ ّـدم إرشــاداً مرتكـ اًز إلــى األبحــاث
المعر ّفيــة و
ّ
فعالــة علــى مختلــف مســتويات الصفــوف الد ارسـ ّـية .تــم
حــول كيفيــة تصميــم ب ارمــج فنــون ّ
الخاصــة
كيفــت أغلبيــة الواليــات معاييرهــا
أيض ـاً وضــع معاييــر
وطنيــة لتعليــم الفنــون ،وقــد ّ
ّ
ّ
أمــا
مــن أجــل إرشــاد المــدارس فــي تصميــم ب ارمــج فنــون
موضوعيــة تسلسـ ّ
ّ
طورتهــاّ .
ـلية أو ّ
المخاطــر فتنشــأ مــن عـ ٍ
ـدد مــن العوامــل بمــا فيهــا النقــص علــى مســتوى الوقــت التعليمــي فــي
دربيــن ،والنقــص علــى مســتوى المســاحة
الم َّ
اليــوم الد ارســي ،والنقــص علــى مســتوى المعلّميــن ُ
اللزمــة لتعليــم الفنــون .وعلــى الرغــم مــن وجــود أدلّــة علــى
واألجه ـزة واإلمــدادات المالئمــة ّ
همــش تعليــم
ـام
بأهميــة تعليــم الفنــون ،ال تـزال موازنــات المــدارس تُ ِّ
ّ
إقـرار المعلّميــن والـرأي العـ ّ
الفنون .كان لقانون التعليم اإللزامي “عدم التخلّي عن أي طفل” لعام No Child( 2001
المدرسية
أثر من حيث تقليص الوقت التعليمي والموارد
ّ
ٌ )Left Behind Act of 2001
ـتقصائية حديثة
ـي للفنون تقليصاً إضافياً .فقد كشــفت د ارســة اسـ
اللزمة لتطبيق
ٍ
ّ
منهج د ارسـ ٍّ
ّ
التعليميــة قــد
أن أغلبيــة المناطــق
شــملت  82منطقــة
ّ
ّ
تعليميــة فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس ّ
اإلجماليــة لتعليــم الفنــون .وتمثّلــت النتيجــة
خصصــت أقـ ّل مــن واحــد فــي المئــة مــن موازنتهــا
ّ
ّ
أغلبيــة األطفــال فــي المقاطعــة قــد تعرف ـوا بشـ ٍ
ـكل
ـأن
ـ
ب
ـر
ـ
ي
ر
التق
ـن
ـ
م
ـتخلصة
ـ
س
الم
ـية
ـ
س
الرئي
ّ
ّ
ّ
ُ
َّ
أي تعليـٍـم متناسـ ٍ
ق للفنــون (يونايتــد آرتــس
غيــر منظــم إلــى الفنــون مــن دون الحصــول علــى ّ
[ ،2001 ،]United Artsص.)8 .
التعليميــة
لمعالجــة هــذه الحالــة ،أقـ ّـر أعضــاء مجلــس إدارة منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
الموحــدة ([ )Los Angeles Unified School District [LAUSDعــام  1999خطّــة
ّ
الموحــدة لتعليــم الفنــون (LAUSD Arts Education
ـة
ـ
التعليمي
ـوس
ـ
ل
أنج
ـوس
ـ
ل
ـة
ـ
منطق
ّ
ّ
1

 2الشراكات في مجال تعليم الفنون

 ،)Planباعتبارهــا أحــد ب ارمــج تعليــم الفنــون األكثــر طموح ـاً فــي الوطــن — وهــي كنايــة
عــن برنامـ ٍـج يمتـ ّـد علــى عشـرة أعـوام وتســاوي كلفتــه عـ ّـدة مالييــن الــدوالرات مــن أجــل تطبيــق
ـلي فــي أربعــة اختصاصــات رئيسـ ّـية — الرقــص،
ـي تسلسـ ٍّ
ـي للفنــون موضوعـ ّ
منهـ ٍـج د ارسـ ّ
ـمية فــي مرحلــة
الموســيقى ،المســرح والفنــون البصرّيــة — لجميــع أطفــال المــدارس الرسـ ّ
الثانويــة) ( .)K-12تبــدأ الخطّــة بتقديــم
التعليــم األساســي (التعليــم مــن الحضانــة إلــى
ّ
(يشــار إليهــا بعبــارة مــدارس الفنــون
إعــداد ب ارمــج فنــون شــامل فــي مــدارس ابتدائيــة ُمختــارة ُ
ـي للخطــة
النموذجيــة ([ .))Arts Prototype Schools [APSsويتمثّــل مكـ ّـو ٌن رئيسـ ٌّ
ّ
ببنــاء “ب ارمــج واســعة النطــاق وواضحــة جــداً مــع مجتمــع الفنــون فــي لــوس أنجلــوس ”،والــذي
يضـ ّـم مئــات منظّمــات الفنــون التــي تقـ ّـدم إعــداداً لب ارمــج يســتهدف الطـ ّـاب .ودعــت الخطّــة
المحليــة ([local district arts advisors
أيض ـاً لتعييــن مستشــاري فنــون فــي المناطــق
ّ
المحليــة
 )[LDAAsيعملــون بــدو ٍام كامــل ،أي مستشــار واحــد لــك ّل واحــدة مــن المناطــق
ّ
الموحــدة والبالــغ عددهــا إحــدى عش ـرة منطقــة.
التابعــة لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
وفّر التشــديد على بناء المدارس لشـر ٍ
الغنية
اكات في مجال الفنون في لوس أنجلوس ّ
بالفنــون فرصـةً فريــدةً للبحــث والتحليــل .ففــي خريــف عــام  ،2001حصلــت مؤسســة RAND
علــى تمويـ ٍـل مــن برنامــج المنحــة اإليضاحيــة ()Demonstration Grant Program
التابــع لمجلــس كاليفورنيــا للفنــون ([ )California Arts Council [CACمــن أجــل د ارســة
المحليــة ([ )arts organizations [AOsوالمــدارس
الش ـراكات بيــن منظّمــات الفنــون
ّ
الموحــدة الجديــد.
التعليميــة
االبتدائيــة فــي الم ارحــل األولــى مــن برنامــج منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
ّ
وبالتركيــز حصري ـاً علــى مكـ ّـون الش ـراكة للبرنامــج الجديــد ،ســعينا إلــى فهــم أهــداف هــذه
وكيفيــة التم ّكــن مــن تحســينها.
الشـراكات ،والتفاعــات التــي تنطــوي عليهــا،
ّ
تعليم الفنون ودور الشراكات في مجال الفنون
ـي فــي مجــال الفنــون لجميــع
ثمــة أدلّــة علــى االهتمــام العــام المت ازيــد بتوفيــر تعليـ ٍـم موضوعـ ٍّ
ّ
أن معظــم
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ال
ّ
ُ
ّ
ّ
يكيــة (مث ـاً ،مجلــس
ـمية األمر ّ
األمريكييــن يؤمنــون بوجــوب تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرسـ ّ
الوطنية للفنون [National
كاليفورنيا للفنون [2001 ،]California Arts Council؛ المنحة
ّ
 .)1992 ،]Endowment for the Artsنمت األبحاث حول منافع تعليم الفنون بسرعةٍ
أن تعليــم الفنــون مرتب ـطٌ بنتائــج
علــى مــدار العقــد الماضــي .وتشــير األدلّــة المت ازيــدة إلــى ّ
اجتماعيــة مرجـ ّـوة ( ارجــع ديــزي [2002 ،]Deasy؛
وتنمويــة ،و
أكاديميــة ،ونفسـّـية ،ومعر ّفيــة،
ّ
ّ
ّ

المقدمة
ّ
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ـاعات مــن تعليــم الفنــون األكاديمــي بـ ٍ
فيســكي [ .)1999 ،]Fiskeوقــد تــم ربــط سـ ٍ
ـأداء أفضــل
ّ
للطـ ّـاب فــي االختبــارات فــي مجـ ٍ
ـاالت أكاديميـ ٍـة أخــرى ،وبانخفــاض معـ ّـدالت االنقطــاع عــن
المدرســة ،وبت ارجــع ســاعات مشــاهدة التلفــاز ،وبزيــادة ســاعات الق ـراءة مــن أجــل المتعــة،
المحـ َـرَزة فــي االختبــارات بيــن الطـ ّـاب ذوي الوضــع
وبتضييــق الفجــوة علــى مســتوى العالمــات ُ
المتدنــي وأولئــك ذوي
ـادي ([)socioeconomic status [SES
ّ
االجتماعــي االقتصـ ّ
األكاديميــة (كاتيــرول،
ـادي المرتفــع ،فــي األداء فــي االختبــارات
ّ
ـي االقتصـ ّ
الوضــع االجتماعـ ّ
شــابلو إو�يواناجــا [.)1999 ،]Catterall, Chapleau, and Iwanaga
علــى الرغــم مــن هــذه األبحــاث والدعــم العــام للفنــون المنتشــر علــى نطــا ٍ
ق واســع،
يكيــة محصــو اًر بمجـ ّـرد تعريــف الطـ ّـاب إلــى
لطالمــا كان تعليــم الفنــون فــي المــدارس األمر ّ
ـي مرتكـ ٍـز إلــى االختصاصــات فــي مجــال الفنــون مــن
الفنــون ،بــدالً مــن توفيــر تعليـٍـم موضوعـ ٍّ
ـلية مماثلــة للمناهــج الد ارسـّـية فــي المـواد الد ارسـّـية األخــرى ،مثــل
خــال مناهــج د ارسـّـية تسلسـ ّ
الرياضيــات ،والق ـراءة ،والعلــوم .غالب ـاً مــا يعتمــد تمويــل المــدارس لب ارمــج الفنــون إلــى حـ ٍّـد
ـدد مــن المــدارس أي ب ارمــج لتعليــم
كبيـ ٍـر علــى مصــادر خــارج موازنــة المدرســة .فقــد ال ُي ِعـ ّـد عـ ٌ
الفنــون مــن دون مســاعدة رابطــة األهالــي ،وجمــع األم ـوال ،و ِ
المَنــح.
ْ
آثار إصالح المدارس على تعليم الفنون

الوطنية لتعليم الفنون (National
طور خبراء في مجال التعليم والفنون عام  1994المعايير
ّ
ّ
 .)Standards for Arts Educationحـ ّـددت المعاييــر األمــور التــي يجــب أن يعرفهــا
ب يتّبعــون منهج ـاً د ارســياً تسلســلياً كام ـاً فــي مجــال الفنــون .ومنــذ تطويــر المعاييــر
طـ ّـا ٌ
أغلبيــة الواليــات أيضـاً معاييــر للتعليــم فــي مجــال الفنــون .فقــد فـ ّـوض نصف
الوطنيــة ،وضعــت ّ
ّ
المحليــة بتطبيــق هــذه المعاييــر فــي مدارســها.
ـة
ـ
التعليمي
ـق
ـ
ط
المنا
ا
ـ
ب
ي
ر
تق
ـات
ـ
ي
ال
و
ال
هــذه
ً
ّ
ّ
الحاليــة إلصــاح
تُش ـ ّكل المعاييــر جــزءاً رئيســياً مــن مقاربــة الواليــات المتّحــدة
ّ
ويعتبــر وضــع المعاييــر علــى المســتوى الوطنــي ،وعلــى مســتوى الواليــات ،وعلــى
المــدارسُ .
ـاد ٍة د ارسـ ٍ
ـية
مســتوى المناطــق التعليميــة
مهم ـةً باتجــاه تحويــل الفنــون إلــى مـ ّ
ّ
المحليــة خطــوةً ّ
ٍ
ـي فــي المــدارس .فقــد قــال رود بايــدج ( ،)Rod Paigeوهــو
رئيسـ ّـية فــي المنهــج الد ارسـ ّ
يتوجــب اعتبــار
وزيــر التعليــم األمريكــي (“ ،)U.S. Secretary of Educationأرى ّأنــه ّ
الموســيقى والفنــون م ـواداً د ارســيةً رئيســيةً فــي مــدارس وطننــا .ال يوجــد علــى اإلطــاق أي
ـيقية وتركيز[نــا] علــى ب ارمــج
تعــارض بيــن توســيع برامجنــا للفنــون الجمليــة [و]برامجنــا الموسـ ّ
1
أكاديميــة أخــرى”.
 1راجع الموقع اإللكتروني أميريكينز فور ذي آرتس (،)www.americansforthearts.org( )Americans for the Arts
إضافية بشأن المعايير الجديدة لتعليم الفنون.
الذي يحتوي على معلومات
ّ
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وضــع قانــون التعليــم اإلل ازمــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” لعــام No( 2001
 )Child Left Behind Act [NCLB] of 2001نظام محاسبة مرتك اًز إلى االختبارات،
فَـ َـرض علــى الواليــات أن تقــوم علــى الفــور باعتمــاد معاييــر فــي الرياضيــات والقـراءة واعتمــاد
معاييــر فــي العلــوم بحلــول  .2006-2005ويوصــي قانــون التعليــم اإلل ازمــي “عــدم التخلّــي
عــن أي طفــل” بــأن تقــوم الواليــات باعتمــاد معاييــر فــي اختصاصــات الفنــون الرئيسـ ّـية
األربعــة وهــي الرقــص ،والموســيقى ،والمســرح ،والفنــون البصريــة؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ال
يفــرض قانــون التعليــم اإلل ازمــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” علــى الواليــات القيــام بذلــك.
يتمثّــل حجــر األســاس لإلصــاح بالمحاســبة المرتكـزة إلــى االختبــاراتُ .يتوقّــع مــن الواليــات
موحــدة فــي جميــع مجــاالت المـواد الد ارســية التــي تُفــرض فيهــا المعاييــر
أن تطـ ّـور اختبــارات ّ
موحــدة
ـي ،مــن غيــر
المرجــح أن تُجــري الواليــات اختبــارات ّ
ّ
ّ
وتطبقهــا .مــن دون تفويــض فيد ارلـ ّ
فــي الموســيقى ،أو الرقــص ،أو المســرح أو الفنــون البصرّيــة.
ـاص بقانــون التعليــم اإلل ازمــي
عملي ـاً ،يتــرك ذلــك الفنــون خــارج نظــام المحاســبة الخـ ّ
ـجع المــدارس عــن غيــر قصــد علــى تركيــز أغلبيــة
“عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” وقــد يشـ ّ
ـيتم اختبارهــا .بالتالــي ،قــد يكــون االختبــار المطلــوب
مواردهــا فــي الم ـواد الد ارسـ ّـية التــي سـ ّ
حديــن بالنســبة لتعليــم
بموجــب قانــون التعليــم اإلل ازمــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” ســيفاً ذا ّ
الفنــون .وبحســب مــا الحظــه بعــض الباحثيــن ،قــد يــؤدي التشــديد علــى االختبــار فــي القـراءة
المختََبـرة والحـ ّـد مــن
والر ّ
ياضيــات بســهولة إلــى تقليــص الوقــت التعليمــي فــي المجــاالت غيــر ُ
المختََب ـرة (ستيتشــير ،هاميلتــون
االهتمــام بتطويــر المناهــج الد ارسـ ّـية فــي المجــاالت غيــر ُ
وجونزاليــز [ .)2003 ،]Stecher, Hamilton, and Gonzalezفــي الواقــع ،يؤ ّكــد
ـي ()Council for Basic Education
تقريـ ٌـر أصــدره ّ
مؤخ ـ اًر مجلــس التعليــم األساسـ ّ
(فون زاسترو وجانك [ )2004 ،]Von Zastro and Jancعلى هذا القلق .وقد وجدت
ابتدائيــة وثانويــة
ـتقصائي ٍة شــملت  965مديـ اًر فــي مــدارس
المســتخلصة مــن د ارسـ ٍـة اسـ
ّ
ّ
النتائــج ُ
أن  25فــي المئــة
مــن أربــع واليــات (هــي نيويــورك ،ونيــو مكســيكو ،وماريالنــد ،إو�لينــوي) ّ
المخصــص للفنــون ،فــي حيــن زادت  75فــي المئــة
مــن المــدارس قــد قلّصــت وقتهــا التعليمــي ُ
المخصــص للرياضيــات ،والكتابــة ،والق ـراءة.
منهــا وقتهــا التعليمــي ُ
تُعتبــر الفنــون عرضـةً بشـ ٍ
ـلبي غيــر المقصــود الناتــج عــن قانــون
ـكل خـ ّ
ـاص للتأثيــر السـ ّ
أن الوقــت
التعليــم اإلل ازمــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” علــى الوقــت التعليمــي ،بالنظــر إلــى ّ
ـدود أص ـاً فــي عـ ٍ
ـدد مــن المــدارس .وفــي عــام  ،1997تــم إصــدار بطاقــة
التعليمــي محـ ٌ
التقريــر حــول الفنــون ( )Arts Report Cardللتقييــم الوطنــي للتقـ ّـدم التعليمــي (National
[ .)Assessment of Educational Progress [NAEPوتُعتبر بطاقة التقرير حول

المقدمة
ّ
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الوطنيــة الوحيــدة للمــدارس التــي تفيــد بتوفّــر
الفنــون للتقييــم الوطنــي للتقـ ّـدم التعليمــي المعاينــة
ّ
ِ
أن تقريــر التقييــم الوطنــي للتقـ ّـدم التعليمــي لعــام 1997
تعليــم الفنــون فــي المــدارس ،مــع العلــم ّ
2
قدمــت  43فــي المئــة فقــط
ـي للتقـ ّـدم التعليمــيّ ،
هــو األكثــر حداثــة .وبحســب التقييــم الوطنـ ّ
وقدمــت  52فــي المئــة
مــن المــدارس تعليــم الموســيقى ثــاث مـرات فــي األســبوع علــى األقـ ّلّ ،
قدمــت  3فــي المئــة فقــط مــن المــدارس
فقــط تعليــم الفنــون البصرّيــة بهــذه الوتيـرة علــى األقـ ّلّ .
أغلبيــة ( 80فــي المئــة)
تعليــم الرقــص ثــاث مـ ّـرات فــي األســبوع علــى األق ـ ّل ،ولــم توفّــر
ّ
قدمــت  10فــي المئــة فقــط مــن المــدارس
المــدارس أي فرصــة لصفــوف الرقــص .بالمثــلّ ،
أغلبيــة المــدارس ( 74فــي
تعليــم المســرح ثــاث مـرات فــي األســبوع علــى األقـ ّل ،ولــم تُعلّــم
ّ
المئــة) المســرح .علــى الرغــم مــن ذلــك ،حتّــى فــي المــدارس التــي تََوفَّـ َـر فيهــا تعليــم الموســيقى،
أو الفنــون البصرّيــة ،أو الرقــص ،أو المســرح ،كانــت أغلبيــة هــذه المــدارس تُقـ ّـدم ذلــك التعليــم
لمجموعـ ٍـة فرعيـ ٍـة فقــط مــن مجمــوع الطـ ّـاب.
نشوء الشراكات في مجال الفنون

تطـ ّـورت الشـراكات فــي مجــال الفنــون بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون فــي المجتمــع إلــى حـ ٍّـد
ـص فــي المــدارس التــي ليــس فيهــا معلّمــو
كبيـ ٍـر لتتيــح للطــاب التعـ ّـرف إلــى الفنــون ،وباألخـ ّ
ـي مــن
فنــون ،كمــا هــي الحــال فــي أغلبيــة المــدارس التــي يرتادهــا الطـ ّـاب فــي التعليــم األساسـ ّ
أن
الحضانــة إلــى الصـ ّ
ـف الثامــن والمــدارس فــي المناطــق ذات مســتوى دخــل أدنــى .يبــدو ّ
عــدد الشـراكات بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ينمــو بســرعة (مايــرز [.)2001 ،]Myers
التكميلي
تُحقّق المدارس المنافع من هذه الشـراكات من خالل االســتفادة من إعداد البرامج
ّ
والخبـرة فــي مجــال الفنــون التــي ال تســتطيع توفيرهــا بخــاف ذلــك .وتحقــق منظّمــات الفنــون
المنافــع باعتبــار ّأنهــا تصبــح أكثــر بــرو اًز فــي مجتمعاتهــا ،وتحشــد الجماهيــر المســتقبلية
ألعمالهــا مــن خــال تعريــف األطفــال إلــى الفنــون (مــاك كارثــي وجينيــت [McCarthy and
 .)2001 ،]Jinnettبالنســبة لبعــض منظّمــات الفنــون ،يمكــن أن يوفّــر العمــل مــع المــدارس
بعــض الدخــل الـ ّـازم وأن يجعــل المنظّمــات أكثــر جاذبيـةً للجهــات المانحــة.
أهميــة بنــاء ش ـراكات فــي مجــال الفنــون
ـث حديـ ٌ
جمــع بحـ ٌ
ـث األدلّــة الكافيــة حــول ّ
باعتبارهــا جــزءاً أساســياً مــن الجهــد ال ارمــي إلــى الدفــع بتعليــم الفنــون إلــى مــا يتجــاوز
ـي لقلّـ ٍـة ُمختــارة لتصبــح
النشــاطات
ّ
الموجهــة نحــو التعريــف والخارجــة عــن المنهــج الد ارسـ ّ
جــزءاً مــن المنهــج الد ارســي اليومــي لجميــع الطـ ّـاب فــي مختلــف الصفــوف الد ارسـّـية (للمحــةٍ
ّ

2
ـف الثامــن؛ فقــد
بعينـ ٍـة
وطنيـ ٍـة تضـ ّـم غــرف الصـ ّ
ّ
ـور ّ
ّ
إن تقريــر التقييــم الوطنــي للتقـ ّـدم التعليمــي ( )NAEP reportمحصـ ٌ
حالــت القيــود المفروضــة علــى التمويــل دون إدراج صفــوف د ارسـ ّـية أخــرى.
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حــول هــذه الش ـراكات وتاريخهــا ،ارجــع ريميــر [.)1996 ،]Remer
كيفيــة تعريــف هــذه الشـراكات واألمــور التــي تجعلهــا ناجحــة (مثـاً،
ُكتِــب الكثيــر حــول ّ
لينــد وليندســاي [2003 ،]Lind and Lindsley؛ دريسـزين وديــزي [Dreeszen and
1999 ،]Deasy؛ هيــرزي [1996 ،]Hirzy؛ لونجــاي [1999 ،]Longley؛ ريميــر
[1996 ،]Remer؛ مايــرز [1996 ،]Myers؛ ســيديل ،إيبيــل ومارتينيلــو [Seidel,
 .)2001 ،]Eppel, and Martinielloتــم تعريــف النجــاح بمجموعـ ٍـة مــن الطــرق ،بمــا
فــي ذلــك باســتدامة الش ـراكة وبالنتائــج التــي يحقّقهــا الطــاب والمعلّمــون والمــدارس .تشــير
اللمحــات حــول نتائــج الشـراكات إلــى ّأنــه يمكــن أن يكــون إلعــداد ب ارمــج تعليــم الفنــون الــذي
ات إيجابيـةٌ علــى تعليــم المعلّميــن،
يتــم تطويـره مــن خــال الشـراكات فــي مجــال الفنــون تأثيـر ٌ
ـي (ديــزي [2002 ،]Deasy؛
والجـ ّـو فــي المدرســة ،وتعلّــم الطــاب ونموهــم االجتماعـ ّ
فيســكي [1999 ،]Fiske؛ هوروويتــز [ .)2004 ،]Horowitzوفــي حيــن يتّفــق معظــم
مثاليــة دو اًر مهم ـاً فــي تطبيــق تعليــم الفنــون،
المراقبيــن علــى ّأنــه يمكــن أن تــؤدي ش ـراكات ّ
األول للطـ ّـاب والمعلّميــن فرصــة
أن الشـراكة
ّ
يحـ ّذر البعــض مــن ّ
النموذجيــة توفّــر فــي المقــام ّ
ٍ
ـي إو�عــداد ب ارمــج
ـذوق الفنــون وتقديرهــا والتعـ ّـرف إلــى الفنــون بــدالً مــن تقديــم تعلّــم موضوعـ ٍّ
تـ ّ
ـلي (مايــرز []Myers؛ ريميــر [.)1996 ،]Remer
تسلسـ ّ
رّكــزت المناقشــات األخي ـرة بيــن الخب ـراء فــي مجــال تعليــم الفنــون علــى الحاجــة إلــى
ـي وتقييمــات إلتقــان الطـ ّـاب،
أن تســاعد منظّمــات الفنــون المــدارس فــي تطويــر منهـ ٍـج د ارسـ ٍّ
ـي لــك ّل مــن األخصائييــن فــي مجــال الفنــون
والعمــل مــع المــدارس لتوفيــر التطويــر المهنـ ّ
عامـةً والذيــن يريــدون تعليــم الفنــون و/أو دمجهــا فــي التعليــم
والمعلّميــن الذيــن يملكــون معرفـةً ّ
فــي مجــاالت م ـواد د ارســية أخــرى (ريميــر [1996 ،]Remer؛ دريس ـزين [،]Dreeszen
2002؛ مايــرز [2001 ،]Myers؛ بورنافــورد [ .)2001 ،]Burnafordوتقتــرن أيض ـاً
الحاجــة إلــى إجـراء الشــركاء تقييمــات للب ارمــج مــن أجــل تقديــر جــودة إعــداد ب ارمــج الفنــون،
بأهميــة متناميــة (مث ـاً،
وضمــان االســتجابة لحاجــات المــدارس ،وتوثيــق نتائــج الب ارمــج
ّ
دريس ـزين [.)2002 ،]Dreeszen
حـ ّـددت المناطــق التعليميــة التــي هــي فــي طــور عمليــة تطبيــق ب ارمــج تعليــم الفنــون
ـي لنجاحهــا .وحـ ّـددت
الــدور الــذي ّ
تؤديــه الش ـراكات فــي مجــال الفنــون علــى ّأنــه أساسـ ّ
د ارســة حملــت عنـوان “كســب ميـزة الفنــون” (( )Gaining the Arts Advantageلونجــاي
[ )1999 ،]Longleyوشــملت  91منطقــة تعليميــة علــى امتــداد البلــد والتــي كانــت تعمــل
المهمــة
علــى تطبيــق ب ارمــج تعليــم الفنــون فــي مدارســها والمحافظــة عليهــا عــدداً مــن العوامــل
ّ
التــي تســاهم فــي جهودهــا .وشــملت هــذه العوامــل الدعــم مــن مجالــس إدارة المــدارس،
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منســقي
المراقبيــن والمديريــن فيهــا؛ واالســتم اررّية فــي قيــادة المدرســة والمجتمــع؛ وتوظيــف ّ
وُ
فنــون فــي المنطقــة؛ وتطويــر قــدرات المعلّميــن الذيــن يتمتّعــون بالتجربــة والخبـرة فــي مجــال
الفنــون؛ إو�عــداد قــوي فــي المــدارس االبتدائيــة؛ وخطّــة شــاملة لتطبيــق الب ارمــج والتحســين
المســتخلصة مــن هــذه
المســتمر للب ارمــج .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تتمثّــل النتيجــة المركزّيــة ُ
أهميـةً فــي المحافظــة علــى تعليــم الفنــون فــي المــدارس
ـأن العامــل الوحيــد األكثــر ّ
الد ارســة بـ ّ
هــو االنخ ـراط النشــط لش ـرائح المجتمــع ذات التأثيــر — أي األهالــي ،وشــركات األعمــال
المحليــة والفنانيــن
المحليــة ،والقــادة المدنييــن ،والمؤسســات ،وبالتأكيــد منظّمــات الفنــون
ّ
ّ
المحلييــن .وعلــى وجــه الخصــوص ،حـ ّـددت الد ارســة الش ـراكات بيــن المــدارس ومنظّمــات
ّ
ِ
ٍ
ٍ
التعليميــة
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ـ
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ـ
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ع
ـون
الفنـ
ّ
ّ
َ
ّ ُ
ُ
ـي ،وتدريــب المعلّميــن،
لدعــم تعليــم الفنــون والتــي اتّضــح ّأنهــا ّ
مهمــة لتطويــر المنهــج الد ارسـ ّ
ٍ
التعليمية
وبشكل ملحوظ ،تشمل خطّة منطقة لوس أنجلوس
الطلب إلى الفنون.
وتعريف ّ
ّ
الموحــدة ( )LAUSDالتــي تمتـ ّـد علــى عشـرة أعـوام عــدداً مــن العوامــل المحـ ّـددة فــي تقريــر
ّ
لونجــاي باعتبارهــا أساسـ ّـية لتطبيــق ب ارمــج تعليــم الفنــون.
حالة مقاطعة لوس أنجلوس

أصدرت عام  2001فرقة العمل المكلّفة بتعليم الفنون للوس أنجلوس (Arts Education
ـتقصائية علــى نطــاق مقاطعــة لــوس
 3)Task Force for LAتكليف ـاً بإج ـراء د ارســة اسـ
ّ
أنجلــوس تشــمل جميــع المناطــق التعليميــة البالــغ عددهــا  82منطقــة وتخــدم مجمــوع الــ1.7
مليــون طالــب علــى امتــداد المــدارس البالــغ عددهــا  1,745مدرســة فــي المقاطعــة ،بصفتهــا
المقاطعــة األكثــر اكتظاظ ـاً بالس ـ ّكان فــي الواليــات المتّحــدة .كان الغــرض مــن الد ارســة
الحاليــة بشــأن تعليــم الفنــون فــي المقاطعــة (مث ـاً ،تعييــن
ـتقصائية تحديــد المعلومــات
االسـ
ّ
ّ
ُّ
ـلي ،والتطويــر
الموظفيــن ،والم ـوارد ،والتمويــل ،والش ـراكات ،وتََوفــر تعليــم الفنــون التسلسـ ّ
بأنــه ليــس لديهــا أي منهــج تعليمــي
ـي) .أفــادت ســبعٌ وثالثــون فــي المئــة مــن المناطــق ّ
المهنـ ّ
أي صـ ٍّ
ـي فــي أي
ـلي محـ ّـدد لتعليــم الفنــون فــي ٍّ
ـف د ارسـ ٍّ
أي مــن االختصاصــات فــي ّ
تسلسـ ّ
مدرســة .وكانــت مصــادر تمويــل تعليــم الفنــون األكثــر ذك ـ اًر الدعــم مــن رابطــات األهالــي
ونشــاطات جمــع األمـوال .اعتمــدت المــدارس أيضـاً علــى ِ
المَنــح علــى مســتوى الواليــة ،بمــا
ْ
فيهــا تلــك مــن مجلــس كاليفورنيــا للفنــون ( )CACإو�دارة التعليــم فــي كاليفورنيــا (California
 3تتألّــف فرقــة العمــل المكلّفــة بتعليــم الفنــون للــوس أنجلــوس ( )Arts Education Task Force for LAمــن قــادة فــي
مجتمعــي الفنــون والتعليــم العــام .وهــي ترّكــز علــى االرتقــاء بجــودة المنهــج الد ارســي إو�عــداد الب ارمــج لتعليــم الفنــون للمــدارس
الرســمية للتعليــم األس ــاسي (التعليــم مــن الحضانــة الــى الثانويــة) ( )K-12فــي مختلــف أنحــاء مقاطــة لــوس أنجلــوس.
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خصصــت أق ـ ّل مــن 1
 .)Department of Educationقالــت أغلبيــة المناطــق ّإنهــا ّ
لخــص مؤلّفــو التقريــر حــول الد ارســة
فــي المئــة مــن موازنتهــا
اإلجماليــة لتعليــم الفنــونّ .
ّ
“إن معظــم األطفــال فــي النظــام
المســتخلصة
االسـ
ّ
ّ
اإلجماليــة بقولهــمّ :
ـتقصائية نتائجهــم ُ
مخصصــة (غيــر منظّمــة) بــدالً منــه
التعليمــي فــي المقاطعــة يختبــرون تعليــم الفنــون بطريقـ ٍـة
ّ
ٍ
ـلي( ”...يونايتــد آرتــس [ ،2001 ،]United Artsص.)8 .
بشــكل تسلسـ ّ
َّ
ـي لتعريــف الطـ ّـاب إلــى الفنــون بب ارمــج تـ ّـم تقديمهــا مــن
تَ َمثــل المصــدر األساسـ ّ
ـأن الب ارمــج
خــال ش ـراكات مــع منظّمــات ّ
محليــة .أفــادت ثمانــون فــي المئــة مــن المناطــق بـ ّ
ـات مــزو ٍ
مــن جهـ ٍ
التعليميــة.
خارجيـ ٍـة كانــت تُســتخدم بانتظــام فــي مختلــف أنحــاء منطقتهــا
دة
ّ
ّ
ّ
وأفــادت أربــع وخمســون فــي المئــة بانخراطهــا فــي ش ـراكات فــي مجــال تعليــم الفنــون مــع
أن الش ـراكة هــي مجـ ّـرد
منظّمــات
ّ
أن أغلبيــة المناطــق اعتبــرت ّ
خارجيــة ،علــى الرغــم مــن ّ
ترتيــب رعايــة بســيط .كانــت الشـراكات التــي وضــع فــي ســياقها المشــاركون أهدافـاً مشــتركةً
وعمل ـوا مع ـاً لتحقيــق هــذه األهــداف نــادرة .فــي الواقــع ،الحــظ مؤلّفــو تقريــر عــام 2001
المشــاركين فــي
حــول الد ارســة االســتقصائية علــى نطــاق مقاطعــة لــوس أنجلــوس ّ
أن جميــع ُ
ٍ
الد ارســة فــي المقاطعــة قــد أعربـوا عــن حـ ٍ
ـذر بشــأن اســتثمار الوقــت فــي تطويــر شـراكات قــد
أن
ال تكــون جديـرة باالهتمــام أو مســتدامة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،الحــظ المؤلّفــون أيضـاً ّ
دور الشـراكات فــي تقديــم ب ارمــج فنــون للطـ ّـاب قــد يكــون مهمـاً بشـ ٍ
ـكل مت ازيـ ٍـد فــي حــال فشــلت
م ـوارد المنطقــة بتوفيــر إعــداد أفضــل للب ارمــج فــي المــدارس.
المفاهيم الرئيس ّية من الدراسات السابقة
المســتنتجة مــن الد ارســات الســابقة حــول
يديــن إطــار عمــل هــذه الد ارســة المفاهيمــي للــرؤى ُ
الش ـراكات فــي مجــال الفنــون التــي تـ ّـم نشــرها خــال األع ـوام الخمســة عش ـرة الماضيــة .لقــد
ـي الش ـراكات المختلفيــن والســمات الرئيسـ ّـية
اســتفدنا علــى وجــه الخصــوص مــن تحديــد نوعـ ّ
للش ـراكات الناجحــة ،بحســب الوصــف ال ـوارد فيمــا يلــي.
نوعا الشراكات في مجال الفنون

أهميــة فــي الد ارســات الســابقة حــول الشـراكات فــي مجــال الفنــون
يتمثّــل أحــد المفاهيــم األكثــر ّ
كيفــت جايــن ريميــر (Jane
بالتمييــز بيــن “المعامــات البســيطة” و“المشــاريع المشــتركة”ّ .
ٍ
 ،1996( )Remerص )117-116 .هذيــن المصطلحيــن مــن د ارســة مــن إعــداد كريــج
وعرفــت الش ـراكات بيــن المــدارس ومنظّمــات
دريس ـزين (ّ )1990( )Craig Dreeszen
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الفنــون علــى ّأنهــا تنتمــي إلــى أحــد النوعيــن:
•	المعامــات البســيطة .فــي شـر ٍ
ـان أو منظّمــة
اكة مــن نــوع المعاملــة البســيطة ،يقـ ّـدم ّفنـ ٌ
ـؤدي مجموعــة
فنــون برنامــج فنــون لطـ ّـاب مدرســة وتشــتري المدرســة البرنامــج .تـ ّ
الفنــون دور البائــع ،وتــؤدي المدرســة دور المســتهلك .ال تشــارك المدرســة بشـ ٍ
ـكل
ٍ
ـزودة للبرنامــج تقييم ـاً محــدوداً
مفيــد فــي تصميــم برنامــج الفنــون ،وتجــري الجهــة المـ ّ
للحاجــات أو تكييف ـاً للبرنامــج مــع موقــع المدرســة المحــدد ،أو ال تقــوم بذلــك البتــة.
•	المشــاريع المشــتركة .المشــروع المشــترك هــو تفاع ـ ٌل أكثــر تعقيــداً .تعمــل مدرس ـةٌ
ومنظّمــة فنــون مع ـاً مــن أجــل تحديــد حاجــات الطــاب ومــن أجــل تصميــم برنامــج
إغنائــي لتعليــم الفنــون .حتّــى إو�ن كان هــذا التفاعــل بمثابــة حـ ٍ
ـدث لمـ ّـرٍة واحــدة ،يمكــن
ـؤدي سلســلةٌ مــن المشــاريع المشــتركة إلــى
مــع ذلــك اعتبــاره مشــروعاً مشــتركاً .وقــد تـ ّ
تعـ ٍ
ـتمر.
ـاون مسـ ّ
تقـ ّـدم ريميــر أيضـاً إطــار عمـ ٍـل للمــدارس ومنظّمــات الفنــون مــن أجــل تقييــم مــا تسـ ّـميه
تنبؤيـةً
“فعاليــة” نوعــي الشـراكات المختلفيــن .يمكــن اعتبــار العناصــر التــي ّ
حددتهــا عوامــل ّ
ّ
ضمنتهــا
أمــا العناصــر التــي ّ
محتملـةً لتأثيــر برنامـ ٍـج علــى الطـ ّـاب ،والمعلّميــن والمــدارسّ .
الفنانيــن؛ ونــوع
فهــي كثافــة التعليــم وطبيعتــه ونمطــه؛ وتقييــم الحاجــات والتخطيــط؛ وتدريــب ّ
البرنامــج الــذي يتـ ّـم تقديمــه (مثـاً ،التطويــر المهنــي ،تطويــر المنهــج الد ارســي ،مـواد المـوارد
التعليميــة)؛ وتوثيــق البرنامــج وتعميــم التوثيــق؛ وتقييــم البرنامــج؛ وتقييــم الطـ ّـاب .لــم يتــم
حتّــى تاريخــه إج ـراء أي د ارســة ِ
منهجيــة للش ـراكات فــي مجــال الفنــون مــن نــوع
مقارنــة
ّ
المعامــات البســيطة مقابــل تلــك مــن نــوع المشــاريع المشــتركة والتــي تنظــر فــي الفعاليــة
النســبية والتأثيــر علــى النتائــج التــي يحقّقهــا الطــاب أو المعلّمــون أو المدرســة.
تعليميــة أدنــى
علــى الرغــم مــن ذلــك ،تربــط ريميــر المعامــات البســيطة بفعاليــة
ّ
أن حتّــى
أن هــذا الربــط قــد ال يعكــس دائم ـاً الواقــع و ّ
مســتوىّ .إنهــا تحــرص علــى مالحظــة ّ
الفعاليــة يمكــن أن تكــون ّقيمــة .ففــي
المعامــات البســيطة التــي تقتــرن بمســتوى أدنــى مــن
ّ
ِ
معاملـ ٍـة بســيطة ،يتــم تصميــم الخدمــة وتوفيرهــا مــن قَبــل منظّمــة فنــون ( )AOأو ّفنــان أو
ـمية نســبياً ،وهــي توفّــر
وكالــة
خارجيــة .وتُعتبــر الشـراكة مــع منظّمــة الفنــون ســاكنة وغيــر رسـ ّ
ّ
التعريــف الــدوري إلــى الفنــون فحســب .ال يتــم إج ـراء أي تقييــم للحاجــات مــن أجــل تحديــد
األمــور التــي قــد تعــود بالمنفعــة علــى المــدارس أو المعلّميــن أو الطـ ّـاب .وتتكـ ّـون الب ارمــج
مــن نشـ ٍ
مصمــم مــن دون ُمدخــات مــن المعلّميــن .وتكــون الب ارمــج معزول ـةً عــن
ـاط واحــد،
ّ
يتم اســتخدام المعلّمين بصفتهم موارد ،وال
ـي أو غير مرتبطة به ،وال ّ
منهج المدرســة الد ارسـ ّ
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الفنانــون مــع المعلّميــن
تتوفّــر المـواد للمعلّميــن ،وال يتـ ّـم توفيــر التدريــب للمعلّميــن ،وال يعمــل ّ
الميدانيــة نمــط
أو الطـ ّـاب .تُعتبــر عــروض األداء المســرحي ،والمعــارض ،والرحــات
ّ
ـادي .فــي حــال إج ـراء تقييــم للبرنامــج ،تجريــه منظّمــة الفنــون.
التعليــم االعتيـ ّ
بحســب ريميــر ،مــن األكثــر ترجيح ـاً أن ترتبــط المشــاريع المشــتركة بفعاليــة تعليميــة
ٍ
ـي ،ويدمــج سلســلةً
أعلــى .فعنــد أعلــى مســتوى مــن الفعاليــة ،ينشــأ برنامـ ٌ
ـج مــن جهــد تعاونـ ّ
ـدادي وم ـواد المنهــج الد ارســي
قائم ـةً مــن األحــداث ،ويشــمل م ـواد المنهــج الد ارســي اإلعـ ّ
الفنانيــن ،وورش
الفنانيــن .تَظهَــر إقامــات ّ
للمتابعــة ،ويوفّــر التوجيــه والتدريــب للمعلّميــن و ّ
ٍ
ٍ
الفعاليــة وهــي
متقدمــة مــن سلســلة
العمــل ،وتطويــر قــدرات المعلّمين/الموظفيــن فــي مرحلــة ّ
ّ
تعكــس معامــات أكثــر تعقيــداً بيــن المدرســة ومنظّمــة الفنــون .يتـ ّـم تطويــر التقييــم إو�ج ـراؤه
ـكل مشـ ٍ
بشـ ٍ
ـترك مــن ِقَبــل المدرســة ومنظّمــة الفنــون .وترّكــز الشـراكة علــى التعليــم والتعلّــم بــدالً
منــه علــى مجـ ّـرد تعريــف الطـ ّـاب إلــى الفنــون.
خصائص الشراكات الناجحة

ـات حديث ـةٌ رّكــزت إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر علــى الش ـراكات الناجحــة والمتطـ ّـورة نســبياً
وجــدت د ارسـ ٌ
مــن نــوع المشــاريع المشــتركة (مث ـاً ،دريس ـزين [2002 ،]Dreeszen؛ دريس ـزين وديــزي
[ ،1999 ،]Dreeszen and Deasyهيرزي [1996 ،]Hirzy؛ لونجالي [،]Longley
1999؛ مايرز [1996 ،]Myers؛ ريمير [1996 ،]Remer؛ سيديل ،إيبيل ،ومارتينيلو
[ )2001 ،]Seidel, Eppel, and Martinielloبشـ ٍ
ـكل متس ـ ٍ
معين ـةً مــن
ق مجموع ـةً ّ
القويــة:
تميــز الش ـراكات ّ
الســمات التــي ّ
ـدف صريــح ،تتشــاركه
•	الهــدف المشــترك .يكمــن فــي جوهــر الش ـراكات الناجحــة هـ ٌ
األولويــة الرئيسـ ّـية
منظّمــة الفنــون والمدرســة ،لجعــل حاجــات الطــاب والمــدارس
ّ
لمهمــة الشـراكة .يتطلّــب هــذا الهــدف مــن منظّمــات الفنــون والمــدارس العمــل معـاً مــن
ّ
أجــل تحديــد حاجــات المــدارس ،والمعلّميــن ،والطــاب ومــن أجــل إيجــاد طــر ٍ
ق لتَ َكُّيــف
منظّمــات الفنــون مــع تلــك الحاجــاتَ .و َجـ َـد ســيديل ،إيبيــل ومارتينيلــو (Seidel,
ـتمر هــي تلــك التــي
ّ )2001( )Eppel, and Martiniello
أن الش ـراكات التــي تسـ ّ
الفنانــون ومنظّمــات الفنــون حاجــات الطـ ّـاب والمعلّميــن علــى حاجاتهــم
ُي َغلِّــب فيهــا ّ
الخاصــة.
الفعالُ .يعتبر التواصل بين الشــركاء مهماً بالنســبة لفهم األفراد والمنظّمات
•	التواصل ّ
ومحدودياتــه والحترامهــا .مــن
لقيــم البعــض منهــا البعــض اآلخــر ،وثقافاتــه ،وأهدافــه
ّ
َ
الواضــح ّأنــه كلّمــا كان الشــركاء يعرفــون أمــو اًر أكثــر البعــض منهــم عــن البعــض
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اآلخــر ،ســيتم ّكنون بشـ ٍ
ـؤدي
ـكل أفضــل مــن تطويــر ب ارمــج ناجحــة ومســتدامة .قــد يـ ّ
التواصــل المحــدود إلــى حـ ٍ
ـاالت مــن ســوء فهــم حاجــات اآلخريــن أو حوافزهــم أو
الفنانيــن ال يفهمــون
أن ّ
تصورهــا .فمث ـاً ،قــد يشــتكي المعلّمــون والمــدارس مــن ّ
ســوء ّ
التعليميــة وثقافــة مدرسـ ٍـة مــا ،فــي حيــن قــد ال تفهــم منظّمــات الفنــون ســبب
األولويــات
ّ
ّ
ـف مــن أجــل حضــور ب ارمــج
مقاومــة المــدارس للســماح للطـ ّـاب بمغــادرة غــرف الصـ ّ
فنــون.
الخاصة وتقييمها.
•	تقييــم البرنامــج .تدعــو الحاجــة إلــى قيــام الشــركاء بتوثيــق برامجهــم
ّ
ويجــب أن تشــمل أيضـاً الشـراكات التــي ترّكــز علــى توفيــر تعليــم الطـ ّـاب تقييمـاً لتعلّــم
الطالــب .ويجــب اســتخدام نتائــج تقييــم الب ارمــج أو تقييــم الطـ ّـاب لتحســين إعــداد
ب ارمــج تعليــم الفنــون مــن أجــل تحقيــق األهــداف التعليميــة بشـ ٍ
ـكل أفضــل .ويمكــن أيضـاً
اســتخدام نتائــج توثيــق الب ارمــج والطـ ّـاب مــن أجــل الحصــول علــى التمويــل والمـوارد
اللزمــة ودعــم تأييــد تعليــم الفنــون .تواجــه الشـراكات التــي تفشــل فــي إدراج التوثيــق،
ّ
للطلب أو المعلّمين
والتقييم ،والتقدير خطر تطوير برامج ال تُنتج مكاســب
تعليمية ّ
ّ
ـأن الب ارمــج ّقيمــة.
أو ال تُقنــع الجهــات الداعمــة المحتملــة بـ ّ
•	القيــادة .تعتمــد الش ـراكات علــى األف ـراد الذيــن يلتزمــون الت ازم ـاً قوي ـاً بتعليــم الفنــون.
يوفّــر القــادة الرؤيــة للش ـراكة ،ويلتمســون انخ ـراط اآلخريــن فــي المجتمــع ،ويوفّــرون
وييســرون تحديــد الهــدف .ويمكــن أن يقــوم
التوجيــه والتركيــز لجهــود المشــاركين،
ّ
ـص الموظّفيــن والوقــت
المديــرون — بصفتهــم “حـ ّـراس” م ـوارد المدرســة ،وباألخـ ّ
التعليمــي — بإنجــاح ش ـراكة أو برنامـ ٍـج كامـ ٍـل لتعليــم الفنــون أو بإفشــالهما.
•	المــوارد المالئمــة .تتطلّــب الش ـراكات الناجحــة م ـوارد مالئمــة (والتــي يتـ ّـم تعريفهــا
بشـ ٍ
ـكل واسـ ٍـع علــى ّأنهــا الوقــت ،ورأس المــال البشــري ،واألم ـوال ،والمنشــآت) مــن
التعليميــة .يســاعد األخــذ بزمــام
المجتمــع كك ّل ،كمــا أيض ـاً مــن المــدارس والمناطــق
ّ
الش ـراكات فــي مجــال الفنــون علــى نطــا ٍ
ق واسـ ٍـع واالســتثمار فيهــا علــى اســتمرار
الب ارمــج فــي األوقــات العصيبــة عندمــا تكــون المـوارد نــادرة ،ويعـ ّـززان جهــود البرنامــج
عندمــا تكــون المـوارد أكثــر وفـرة .تتطلّــب الشـراكات الناجحــة بــذل جهـ ٍـد متواصـ ٍـل مــن
أجــل إشـراك اآلخريــن فــي المجتمــع — معلّميــن آخريــن ،وفنانيــن آخريــن ،واألهالــي،
المحليــة.
والمديريــن ،وقــادة المجتمــع ،وشــركات األعمــال
ّ
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غرض الدراسة ومقاربتها
المســتنتجة من الد ارســات الســابقة من أجل تشــكيل إطار العمل المفاهيمي
باســتخدام الرؤى ُ
ٍ
عينــة مــن الشـراكات فــي مجــال الفنــون التــي تــم تأسيســها
لتحليلنــا التجريبــي ،شــرعنا بد ارســة ّ
النموذجيــة ( )Arts Prototype Schoolsفــي إطــار خطّــة
مــن ِقَبــل مــدارس الفنــون
ّ
الموحــدة لتعليــم الفنــون (LAUSD Arts Education
التعليميــة
منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
ٍ
ٍ
 .)Planعلــى عكــس د ارســات ســابقة حــول الش ـراكات فــي مجــال الفنــون ،والتــي وصفــت
المســتنتجة مــن مئــات الش ـراكات علــى امتــداد
حفن ـةً مــن الش ـراكات األكثــر نجاح ـاً وتطـ ّـو اًر ُ
النموذجيــة فــي مجــال الفنــون مــن أجــل
عينـ ٍـة مــن الشـراكات
ّ
البلــد ،نظــرت هــذه الد ارســة فــي ّ
تعليميـ ٍـة حضريـ ٍـة كبي ـرة .وتمثّــل الغــرض مــن هــذه
كيفيــة عملهــا بالفعــل فــي منطقـ ٍـة
ّ
تحديــد ّ
الد ارســة بتحديــد أنـواع الشـراكات القائمــة بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ود ارســة مــدى تََوفُّــر
تميز الشـراكات الناجحة في الشـراكات المشــمولة
الســمات التي وجدت د ارسـ ٌ
ـات ســابقةٌ ّأنها ّ
ٍ
عينتنــا .وقــد هــدف مشــروعنا بشــكل محـ ّـدد إلــى:
فــي ّ
المرجوة من تشكيل الشراكات
•	تحديد أهداف المدارس ومنظّمات الفنون
ّ
•	د ارســة أنمــاط التفاعــل بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ووصــف أن ـواع الش ـراكات
عينتنــا
الموجــودة فــي ّ
الفعالة أو التي تعيقها.
تيسر الشراكات ّ
•	الكشف عن العوامل التي ّ
وتَ َشـ َّـكل صميــم هــذه الد ارســة مــن سلسـ ٍ
ـلة مــن المقابــات شــبه المنظّمــة مــع معلّميــن
ومديــري مــدارس ،ومديــري منظّمــات فنــون (أو مديــري تعليــم الفنــون فــي المنظّمــات األكبــر)،
4
ائحية تضـ ّـم 11
ومستشــاري الفنــون فــي المناطــق
عينــة عش ـو ّ
المحليــة .اخترنــا ّ
ّ
ائية ش ـر ّ
مدرســة واســتخدمنا مقاربــة د ارســة حالــة ،حيــث أجرينــا فــي ك ّل مدرســة مقابــات متعـ ّـددة
مــدة ك ّل واحــدة  30دقيقــة مــع مديــر المدرســة ،ورئيــس كادر الفنــون فــي المدرســة ،ومعلّــم
فنـ ٍ
ـون واحــد .أجرينــا أيضـاً مقابــات عبــر الهاتــف مـ ّـدة ك ّل واحــدة  45دقيقـةً مــع مديــري (أو
منســقي الفنــون المحلييــن العش ـرة جميعهــم
مديــري تعليــم الفنــون)  34منظّمــة فنــون وقابلنــا ّ

4
المســتخلصة مــن المرحلــة األولــى فــي هــذا التقريــر .وفــي
شــملت خطــة المشــروع فــي األصــل مرحلتيــن .يتــم تقديــم النتائــج ُ
المرحلــة الثانيــة ،خطّطنــا إلجـراء تقييـٍ
معمـ ٍ
ق لتأثيــر الشـراكات علــى النتائــج التــي يحرزهــا المعلّمــون (مثـاً ،المواقــف إزاء
ـم
ّ
التعليميــة ،دمــج الفنــون فــي المنهــج الد ارســي ،معرفــة الفنــون ،والرضــا الوظيفــي).
التغيـرات فــي الممارســات
ّ
تعليــم الفنــونّ ،
تــم إلغــاء المرحلــة الثانيــة مــن خطــة المشــروع بســبب عمليــات قطــع التمويــل الكبي ـرة مــن ِقَبــل مجلــس كاليفورنيــا للفنــون
( )CACفــي خريــف عــام  ،2004والــذي ألغــى ك ّل ِ
المَنــح.

المقدمة
ّ
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فــي المنطقــة التعليميــة.
أن هــذه الد ارســة ترّكــز علــى مكـ ّـو ٍن واحـ ٍـد فقــط — وهــو بنــاء
مــن المهـ ّـم مالحظــة ّ
التعليميــة
الشـراكات فــي مجــال الفنــون — مــن أهــداف متعـ ّـددة لخطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
الموحــدة ( ،)LAUSDوالــذي يتــم وصفــه بشـ ٍ
ـكل كامـ ٍـل فــي الفصــل الثانــي .لــم يكــن الهــدف
ّ
ّ
التعليميــة فــي تحقيــق أهــداف
مــن هــذا التقريــر أن يشـ ّكل تقديـ اًر لتقـ ّـدم منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
المســتخلصة قــد تسـلّط الضــوء علــى األمــور
الخطّــة
ّ
اإلجماليــة ،علــى الرغــم مــن ّ
أن نتائجنــا ُ
تيسـره.
التــي قــد تعيــق التقـ ّـدم باتجــاه تحقيــق تلــك األهــداف أو ّ
5

تنظيم هذا التقرير
التعليميــة لتعليــم الفنــون
بحســب مــا ُذكــر أعــاهّ ،إننــا نصــف خطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
( )LAUSD’s Arts Education Planبشـ ٍ
ـكل كامـ ٍـل فــي الفصــل الثانــي .وفــي الفصــل
عينتنــا مــن
الثالــث ،نقـ ّـدم معلومــات حــول مقاربــة بحثنــا ،بمــا فــي ذلــك حــول كيفيــة اختيــار ّ
جمعنــا
المــدارس ومنظّمــات الفنــون ،وكيفيــة تصميمنــا لبروتوك ـوالت المقابــات،
ّ
وكيفيــة ْ
ون ِ
صــف فــي الفصــل ال اربــع خصائــص منظّمــات الفنــون البالــغ عددهــا
البيانــات وتحليلهــاَ .
عينتنــا بمــا فــي ذلــك موازنتهــا ،التوظيــف لديهــا ،إعــداد الب ارمــج
 34منظّمــة والمشــمولة فــي ّ
ٍ
المســتخلصة
الخــاص بهــاّ ،
مهمتهــا ،وتجربتهــا مــع المــدارس ،وذلــك بمثابــة ســياق للنتائــج ُ
مــن مقابالتنــا .ونعــرض فــي الفصــل الخامــس وصف ـاً للش ـراكات التــي أفــادت بهــا المــدارس
كيفيــة بــدء الشـراكات؛ التواصــل
المعلنــة؛ ّ
ومنظّمــات الفنــون ،بمــا فــي ذلــك أهــداف الشـراكات ُ
التحديــات
بيــن الشــركاء؛ التخطيــط للب ارمــج؛ وتقييــم الب ارمــج .وفــي الفصــل الســادس ،نــورد
ّ
حددتهــا منظّمــات
المَي ِّس ـرة لهــا والتــي ّ
المختلفــة التــي تعتــرض الش ـراكات الناجحــة والعوامــل ُ
الفنــون والمــدارس .ونولّــف فــي الفصــل الســابع خالصاتنــا ،ونقـ ّـدم اإلرشــادات لتحســين
الش ـراكات فــي مجــال الفنــون ،ونناقــش تداعيــات نتائجنــا فــي السياســات.

5
الموحــدة ( ،)LAUSDكان أحــد مناصــب
محليــة فــي منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
علــى الرغــم مــن وجــود  11منطقــة ّ
المحليــة شــاغ اًر خــال مرحلــة المقابــات التــي أُجريــت فــي ســياق د ارســتنا.
مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ

الفصل الثاني

ّ
الموحدة
خطة منطقة لوس أنجلوس التعليم ّية
ّ
لتعليم الفنون

الموحــدة لتعليــم الفنــون (LAUSD’s Arts
ترتكــز خطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
 )Education Planالتــي تمتـ ّـد علــى عش ـرة أع ـوام إلــى عمــل لجنــة بلــو ريبــون (الش ـريط
األزرق) الرفيعــة المســتوى بشــأن تعليــم الفنــون (Blue Ribbon Committee on Arts
 )Educationالتابعــة للمنطقــة .تش ـ ّكلت اللجنــة مــن عـ ٍ
ـدد مــن األف ـراد المحلييــن البارزيــن،
بمــا فيهــم الرؤســاء المشــاركين للجنــة ،وهارولــد ويليامــز ( ،)Harold Williamsبصفتــه
الرئيــس الفخــري لمؤسســة ج .بــول غيتــي ( ،)J. Paul Getty Trustوســتيفن الفيــن
( ،)Steven Lavineبصفتــه رئيــس كال آرتــس ( .)CalArtsعملــت المجموعــة بالتنســيق
مــع فريـ ٍ
أقرهــا مجلــس إدارة
ق مــن معلّمــي الفنــون
ّ
المؤهليــن مــن أجــل تطويــر الخطّــة ،والتــي ّ
الموحــدة بأكملــه .وعلــى الرغــم مــن أزمــة الموازنــة التــي
منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
ضربــت الواليــة علــى مــدار الســنوات المتعـ ّـددة الماضيــة ،والتــي فرضــت ضغطـاً علــى منطقــة
ـوي
التعليميــة
لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
الموحــدة مــن أجــل الحـ ّـد مــن الب ارمــج المدرسـّـية ،أتــاح الدعــم القـ ّ
الموحــدة (LAUSD
التعليميــة
قدمــه مجلــس التعليــم التابــع لمنطقــة لوجــس أنجلــوس
الــذي ّ
ّ
ّ
المخصصــة لتطبيــق خطّــة المنطقــة لتعليــم
 )Board of Educationإخضــاع الموازنــة
ّ
الزمنيــة الممتـ ّـدة مــن  1999إلــى  2009الســتعراضات موازنــة صحيحــة.
الفنــون للفت ـرة
ّ
األهداف واألغراض
الموحــدة ( )LAUSDلتعليــم الفنــون التــي تمتـ ّـد علــى
لخطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
1
عشـرة أعـوام خمســة أهــداف ّأو ّليــة:
الموحــدة لتعليــم الفنــون Los Angeles Unified School( ”2009-1999
التعليميــة
 1ارجــع “خطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
 ،1999 ،)District Arts Education Plan 1999–2009ص.5-4 .
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ـي والتعليــم والتقييــم فــي
•	الهــدف رقــم  .1توفيــر برنامــج موضوعــي للمنهــج الد ارسـ ّ
مجــاالت الرقــص ،والموســيقى ،والمســرح والفنــون البصرّيــة لصفــوف التعليــم األس ــاسي
(التعليــم مــن الحضـ ــانة إلــى الثان ــوية) (.)K-12
•	الهــدف رقــم  .2توفيــر الرعايــة للتطويــر المهنــي الــذي يجــري علــى مــدار العام ويشــمل
الفنانيــن العامليــن فــي
المديريــن ،ومعلّمــي غــرف الصـ ّ
العاميــن ،ومعلّمــي الفنــون ،و ّ
ـف ّ
المــدارس ،والتــي تتوافــق مــع معاييــر تعليــم الفنــون الخاصــة بالمنطقــة ،ومناهجهــا
الد ارســية ،وتقييماتهــا لــأداء.
ـاص
ـام والخـ ّ
•	الهــدف رقــم  .3تطويــر شـراكات مــع منظّمــات الفنــون فــي المجتمعيــن العـ ّ
ومــع شــركات األعمــال لتقديــم الدعــم المالــي والبرمجــي مــن أجــل توطيــد أهــداف
المنطقــة لتعليــم الفنــون واســتكمالها.
اإللكترونيــة مــن أجــل تحقيــق
•	الهــدف رقــم  .4توظيــف وســائل اإلعــام المطبوعــة و
ّ
األهــداف مــن الرقــم  1إلــى الرقــم .3
الموحــدة لتعليــم
التعليميــة
•	الهــدف رقــم  .5تقييــم تأثيــر خطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
الفنــون ( )LAUSD Arts Education Planوفعاليتهــا.
ترّكــز هــذه الد ارســة علــى الهــدف رقــم  ،3وبالتحديــد علــى الغــرض الثالــث مــن ذلــك
المســتخدمة فــي تحقيــق تلــك
الهــدفّ .
إن جميــع أغ ـراض الهــدف رقــم  ،3واالســتراتيجيات ُ
2
األغ ـراض هــي علــى النحــو اآلتــي:
ـاص بتعليــم الفنــون مــن أجــل تنســيق الجهــود بيــن
•	الغــرض  .Aتأســيس مركــز تبــادل خـ ّ
اإلضافيــة لتوطيــد خطّــة المنطقــة
الماليــة
المجتمــع والمنطقــة ومــن أجــل توفيــر المـوارد
ّ
ّ
لتعليــم الفنــون.
•	االســتراتيجية رقــم  .1يجــب أن يطلــب ُمرِاقــب المنطقــة مــن لجنــة بلــو ريبــون (الشـريط
األزرق) الرفيعــة المســتوى بشــأن تعليــم الفنــون (Blue Ribbon Committee for
 )Arts Educationتوفيــر المشــورة والنصــح بشــأن تأســيس مركــز تبــادل خــاص
بتعليــم الفنــون وتنفيــذه.
•	الغــرض  .Bإنشــاء سلســلة “المهــن فــي مجــال الفنــون” (“)”Careers in the Arts
وهــي سلســلة زيــارات يقــوم بهــا محترفــون مــن قطاعــات الفنــون ،والترفيــه والتكنولوجيــا
الموحــدة لتعليــم الفنــون” Los Angeles Unified School( 2009-1999
التعليميــة
 2مــن “خطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
 ،1999 ،)District Arts Education Plan 1999–2009ص.19 .
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إلــى غــرف الصــف.

ـي باعتباره “شــهر المهن في
• االســتراتيجية رقم  .1تعيين شــهر واحد من العام الد ارسـ ّ
مجــال الفنــون” (“ )”Careers in the Arts Monthحيــث تتـ ّـم دعــوة محترفيــن فــي
مجــال الفنــون لزيــارة المــدارس مــن أجــل التحـ ّـدث عــن عملهــم مــع الطـ ّـاب ومقابلتهــم.
جمعيــات محترفــة فــي قطــاع الترفيــه
• االســتراتيجية رقــم  .2الطلــب مــن ممثّليــن عــن
ّ
الوطنيــة لتســجيل الفنــون والعلــوم (National Academy
األكاديميــة
— مث ـاً،
ّ
ّ
 ،)of Recording Arts and Sciencesونقابــة ممثّلــي الشاشــة (Screen
 ،)Actors Guildونقابــة كتّــاب الشاشــة ( ،)Screen Writers Guildومنظّمــات
أخــرى مماثلــة — تحديــد أعضــاء المنظّمــة الذيــن قــد يكونــون علــى اسـ ٍ
ـتعداد لزيــارة
المــدارس وتبــادل معلومــات بشــأن مهنهــم مــع الطـ ّـاب.
•	الغــرض  .Cتشــجيع الش ـراكات بيــن منظّمــات الفنــون فــي المجتمــع فــي القطاعيــن
ـاص مــن أجــل تطويــر ب ارمــج لتعزيــز د ارســة الفنــون وتوفيرهــا.
العــام والخـ ّ
• االستراتيجية رقم  .1دعوة منظّمات الفنون في المجتمع لتقديم عروض أداء مسرحي
فــي المــدارس ،وورش عمــل فــي غــرف الصــف ،وب ارمــج إقامــة ،وصفــوف تدريــب فــي
3
مختلــف اختصاصــات الفنــون باالقتـران مــع الغــرض  Cمــن الهــدف رقــم .1
برنامج مدارس الفنون النموذج ّية

4

ـرحي التابــع لمنطقــة لــوس أنجلــوس
يشــرف مديــر برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المسـ ّ
الموحــدة ([ )LAUSD Visual and Performing Arts [VAPAوموظّفــوه
التعليميــة
ّ
ّ
علــى تطبيــق الخطّــة الرئيسـ ّـية لخطّــة تعليــم الفنــون ( )Arts Education Planالتــي
ـي مــن تطبيــق الخطّــة ببرنامــج مــدارس الفنــون
تمتّــد علــى عشـرة أعـوام 5.تمثّــل مكـ ّـو ٌن رئيسـ ٌّ
 3الغــرض  Cمــن الهــدف رقــم  1هــو كالتالــي :التعــاون مــع مـوارد الفنــون فــي المجتمــع ،مثــل المتاحــف ومنظّمــات فنــون
ـرحي ،مــن أجــل تقديــم رحــات ضمــن نطــاق المناهــج الد ارسـّـية وتجــارب فــي المــدارس والتــي تتطابــق مــع معاييــر
األداء المسـ ّ
وتعززهــا.
تعلّــم الطـ ّـاب فــي مجــال الفنــون
الخاصــة بالمنطقــة ّ
ّ

4
ـمية مــع فريــق
ـخصية ومحادثــات عبــر الهاتــف غيــر رسـ ّ
ترتكــز المعلومــات المتوف ـرة فــي هــذا القســم إلــى اجتماعــات شـ ّ
الموحــدة (LAUSD Visual
ـة
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ّ
[ )and Performing Arts [VAPAفــي لــوس أنجلــوس فــي خريــف عــام  2001إو�لــى الم ـواد التــي تصــف برنامــج
النموذجيــة والتــي وفّرهــا فريــق عمــل برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المســرحي.
مــدارس الفنــون
ّ

 5يشــرف مكتــب برنامــج الفنــون البصرّيــة واألداء المســرحي ( ،)VAPA officeوهــو قســم مــن منطقــة لــوس أنجلــوس
الموحــدة ( ،)LAUSDعلــى تعليــم الفنــون بأكملــه للمنطقــة.
التعليميــة
ّ

 18الشراكات في مجال تعليم الفنون

النموذجيــة ([ ،)Arts Prototype Schools [APSالــذي يجــري حالي ـاً علــى مســتوى
ّ
المــدارس االبتدائيــة والمتوســطة مــع هــدف توســيع نطاقــه فــي وقـ ٍ
ـت الحـ ٍ
ق ليشــمل المــدارس
ّ
المتوســطة طلبــات المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون
و
ـة
ـ
ي
االبتدائ
الثانويــة .تقـ ّـدم المــدارس
ّ
ّ
نموذجيــة ،تحصــل كل واحــدة منهــا
ـدارس
ـ
م
ـا
ـ
ه
وبصفت
ـة،
ـ
نموذجي
ـدارس
ـ
م
ـح
ـ
ب
لتص
ـة
ـ
النموذجي
ّ
ّ
ّ
ٍ
ـي بقيمــة  40,000دوالر أمريكــي فــي ســبيل توفيــر المـواد ودعــم
علــى تمويــل سـ ٍّ
ـنوي تكميلـ ّ
ـي ،اإلعــداد الخارجــي لب ارمــج الفنــون للطـ ّـاب ،معلّمــو الفنــون
البرنامــج (مثـاً ،التطويــر المهنـ ّ
المســافرون).
وباالرتــكاز إلــى المعلومــات التــي يتـ ّـم توفيرهــا فــي طلبــات المشــاركة فــي برنامــج
النموذجيــة ،يتـ ّـم تعييــن المــدارس فــي واحــدة مــن الم ارحــل األربــع .يجــب
مــدارس الفنــون
ّ
أن تبــدأ المــدارس جميعهــا عنــد المرحلــة  Iوتتقـ ّـدم بشـ ٍ
ـي مرحل ـةً ك ّل عــام ،لتنتهــي
ـكل مثالـ ٍّ
عنــد المرحلــة  ،IVالتــي تُعتبــر مرحلــة التطبيــق التــام .يرتكــز التقـ ّـدم فــي المقــام األول إلــى
يقدمهــا البرنامــج (والتــي تُعتبــر عنــد المســتوى االبتدائــي مرادف ـةً لعــدد
عــدد الصفــوف التــي ّ
المعلّميــن المنخرطيــن فــي البرنامــج) .تبــدأ المرحلــة  Iمــع أربعــة معلّميــن ،ويــزداد العــدد علــى
فت ـر ٍ
ات منتظمـ ٍـة إلــى ثمانيــة معلّميــن فــي المرحلــة  ،IIو 12معلّم ـاً فــي المرحلــة  ،IIIو16
6
معلّم ـاً إلــى ك ّل المعلّميــن فــي المرحلــة .IV
يتوجــب علــى المــدارس إعــادة تقديــم طلبــات المشــاركة فــي البرنامــج كل عــام .مــن
ّ
التوســع إلــى المرحلــة التاليــة ،ويعيــد
ـى
ـ
ل
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ر
ـاد
ـ
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ـا
ـ
ه
جميع
ـدارس
ـ
م
ال
ـن
ـ
ك
ت
ـم
ـ
ل
ـة،
ـ
ي
العمل
الناحيــة
ّ
المشـ ِ
معين ـةً لعـ ٍـام ثـ ٍ
ـاركة للتمويــل
البعــض منهــا مرحل ـةً ّ
ـان ،إو�ّنمــا تـ ّـم قبــول أغلبيــة المــدارس ُ
المتواصــل .لقــد بدأنــا مشــروعنا فــي خريــف عــام  ،2001وكان هــذا العــام الثالــث مــن برنامــج
مــدارس الفنــون النموذجيــة .كان البرنامــج يضـ ّـم  134مدرســة .كانــت ســبع وأربعــون مدرســة
فــي المرحلــة  ،Iو 37فــي المرحلــة  ،IIو 37مدرســة تعــود لعـ ٍـام ثـ ٍ
ـان فــي المرحلــة  ،IIو13
فــي المرحلــة .III
الرئيسي
فريق عمل البرنامج
ّ
تقــع علــى عاتــق مديــري المــدارس المســؤولية
األوليــة مــن حيــث إدارة برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
6
ـاء علــى تقويـ ٍـم متعـ ٍـدد المســارات.
ـي للفنانيــن الزائريــن للمــدارس بنـ ً
تــم تعديــل عــدد معلّمــي الــكادر والجــدول الزمنـ ّ
ـمية (Public School Parents
ـ
س
الر
المدارس
ب
طل
أهالي
ـبكة
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ش
ل
اإللكتروني
الموقع
على
ارد
و
ال
يف
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ـب
ـ
س
(وبح
ّ
ّ
ـص الب ارمــج األحاديــة المســار علــى اتبــاع هيئــة الطـ ّـاب كاملـةً والموظّفيــن
“ ،]www.peparents.net[ )Networkتنـ ّ
وتعيــن
تقســم الب ارمــج المتعـ ّـددة المســارات الطـ ّـاب والمعلّميــن إلــى مجموعــات ّ
بأكملهــم التقويــم المدرســي نفســه ،فــي حيــن ّ
كل مجموعــة لواحــد مــن المســارات المتعـ ّـددة التــي تضـ ّـم كت ـاً تعليميــة متعاقبــة وفت ـرات العطــل)”.

الموحدة لتعليم الفنون
التعليمية
خطة منطقة لوس أنجلوس
ّ
ّ
ّ

19

النموذجيــة ( )APSفــي مدارســهم .يتـ ّـم فــرض عــدد مــن تفاصيــل البرنامــج مــن ِقَبــل برنامــج
ّ
الموحدة
التعليمية
أنجلوس
لوس
منطقة
ضمن
()VAPA
حي
ـر
ـ
س
الم
األداء
و
ة
ي
ر
البص
الفنون
ّ
ّ
( ،)LAUSDإو�ّنما تملك ك ّل مدرســة بعض األموال والتأثير التقديري على تطبيق البرنامج.
يشــمل فريق العمل الرئيســي في ك ّل مدرســة رئيس الكادر ومعلّمي كادر الفنون .وبحســب ما
أشــير إليــه ســابقاً ،يختلــف عــدد معلّمــي كادر الفنــون بحســب مرحلــة البرنامــج .يخضــع معلّمــو
كادر الفنون للتدريب على يد معلّمي فنون مسافرين في االختصاصات األربعة جميعها —
الرقــص ،الموســيقى ،المســرح ،والفنــون البصرّيــة .تــم توظيــف مستشــاري فنــون فــي المناطــق
المحليــة فــي ســياق الخطّــة التــي تمتـ ّـد علــى عشـرة أعـوام مــن أجــل تقديــم الدعــم لبرنامــج تعليــم
الفنــون لجميــع المــدارس فــي مناطقهــم ،بمــا فــي ذلــك فــي تلــك المناطــق المشـ ِ
ـاركة فــي برنامــج
النموذجيــة .توفّــر القائمــة التاليــة وصف ـاً أكثــر تفصي ـاً ألدوار رؤســاء كادر
مــدارس الفنــون
ّ
المحليــة ومســؤولياتهم.
الفنــون ،ومعلّمــي الفنــون المســافرين ومستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
•	يتــم توظيــف معلّمــي الفنــون المســافرين مــن ِقَبــل مكتــب برنامــج الفنــون البصريــة
واألداء المســرحي ( )VAPAويخضعــون إلدارتــهُ .يقَـ َّـرر أن يــزور المعلّمــون غــرف
ـف فــي جميــع مــدارس برنامــج مــدارس الفنــون النموذجيــة ( )APSمـ ّـرة فــي
الصـ ّ
ـف
األســبوع لمـ ّـدة ثمانيــة أســابيعّ .إنهــم يــزورون مجموع ـةً ُمختــارةً مــن غــرف الصـ ّ
عينهــا المدرســة .يوفّــر معلّمــو برنامــج الفنــون البصرّيــة
(“كادر الفنــون”) والتــي تُ ّ
النموذجيــة ،ويعملــون مــع
واألداء المســرحي خطط ـاً للــدروس ،ويعرضــون الــدروس
ّ
ـف ليتم ّكــن هـؤالء المعلّمــون مــن دمــج الفنــون فــي منهــج المدرســة
معلّمــي غــرف الصـ ّ
ـي ومــن المحافظــة علــى البرنامــج بعــد انتهــاء مـ ّـدة المنحــة.
الد ارسـ ّ
النموذجيــة
ـؤولية اإلش ـراف علــى برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
•	يتولّــى رؤســاء الــكادر مسـ ّ
فــي المدرســة .ويتــم تعييــن معلّــم واحــد مــن الــكادر بصفتــه رئيــس الــكادر .تشــمل
المســؤوليات بشـ ٍ
ـكل عــام إدارة الموازنــة ،ووضــع الجــدول الزمنــي لنشــاطات الفنــون،
والعمــل بمثابــة نقطــة اتّصــال لمعلّمــي الــكادر اآلخريــن ولفريــق عمــل برنامــج الفنــون
البصريــة واألداء المســرحي ( .)VAPAيحصــل رئيــس أو رئيســة الــكادر علــى ارتـ ٍ
ـب
ّ
ـي.
ـ
ف
اإلضا
ـا
ـ
ه
عمل
ـي مقابــل عملــه أو
إضافـ ٍّ
ّ
7
النموذجيــة وغيــر
المحليــة المــدارس
	ي ْفتَـ َـرض أن يدعــم مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
ّ
• ُ
المحليــة ( )LDAAsمباش ـرةً إلدارة مكتــب برنامــج الفنــون البصرّيــة واألداء
 7يخضــع مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
يقدمون خدماتهم للمدارس المشـ ِ
النموذجية ( )APSفحســب
ـاركة في برنامج مدارس الفنون
ـرحي ( ،)VAPAوهم ال ّ
ّ
المسـ ّ
الموحــدة (.)LAUSD
إو�ّنمــا أيض ـاً لجميــع المــدارس األخــرى ضمــن نظــام منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
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النموذجيــة علــى حـ ّـد س ـواء مــن خــال مجموعـ ٍـة واسـ ٍ
ـعة مــن المهــام ،مثــل المســاعدة
ّ
علــى تطويــر منهــج د ارســي لتعليــم الفنــون مرتكــز إلــى المعاييــر؛ وتوفيــر الدعــم
التعليمــي للمــدارس والمعلميــن والمســاعدة علــى تطويــر تقييمــات الطــاب فــي مجــاالت
الرقــص ،والموســيقى ،والمســرح والفنــون البصرّيــة وتقييــم ذلــك التعليــم؛ وتوفيــر الدعــم
والمتابعة لتطوير قدرات الموظّفين المتواصل؛ وتنظيم ورش العمل ،وعروض األداء
ـرحي والمعــارض إو�جرائهــا.
المسـ ّ
الموحــدة التــي تمتـ ّـد
يعتمــد التطبيــق الناجــح لخطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
علــى عش ـرة أع ـوام إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر علــى ه ـؤالء األف ـراد الرئيســيين وعلــى تم ّكنهــم مــن بنــاء
ـلي للفنــون ،ودمــج تعليــم الفنــون فــي مـواد
القــدرة داخــل المــدارس لتعليــم منهـ ٍـج د ارسـ ٍّ
ـي تسلسـ ّ
د ارســية رئيسـ ّـية أخــرى ،والوصــول إلــى إعــداد الب ارمــج التكميلــي والتطويــر المهنــي اللذيــن
توفّرهمــا منظّمــات الفنــون.

الفصل الثالث
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ّإننــا َن ِ
ـف فــي هــذا الفصــل مقاربــة البحــث التــي اعتمدناهــا لهــذه الد ارســة .ونناقــش أوالً
صـ ُ
ون ِ
ـف بعدئـ ٍـذ
صـ ُ
إطــار العمــل المفاهيمــي (أي األهــداف) الــذي ارتكــزت إليــه هــذه الد ارســةَ ،
ِ
ـف
ونصـ ُ
عينــات المــدارس ومنظّمــات الفنــون التــي أجرينــا مقابــات معهــا َ
كيفيــة اختيارنــا ّ
ّ
المعتمــدة فــي تحليــل بيانــات المقابــات.
اتيجيتنا
ر
ـت
ـ
س
ا
ر
ا
أخي ـ
ً
ُ
إطار العمل المفاهيمي
المســتخلصة مــن البحــث حــول الشـراكات فــي مجــال الفنــون مجموعـةً متّســقةً
وفّــرت النتائــج ُ
مــن اإلرشــادات والممارســات للمــدارس ومنظّمــات الفنــون لتطويــر شـر ٍ
اكات فعالـ ٍـة ومســتدامة.
ويتمثّــل األمــل داخــل مجــال تعليــم الفنــون بــأن تســتفيد المــدارس ومنظّمــات الفنــون مــن هــذه
الخاصــة.
المعلومــات وتبنــي شـراكات أكثــر تطـ ّـو اًر فــي مجتمعاتهــا
ّ
ـأن ش ـراكات متعـ ّـددة بيــن المــدارس
ويتمثّــل قلـ ٌ
ـق ي ـراود بعــض مراقبــي تعليــم الفنــون بـ ّ
ـؤدي
األول) حيــث تـ ّ
ومنظّمــات الفنــون هــي مــن نــوع المعامــات البســيطة ( ارجــع الفصــل ّ
المعـ َّـدة مســبقاً بــدالً مــن دور شــركاء حقيقييــن مــع
المــدارس دور مســتهلكي ب ارمــج الفنــون ُ
النموذجيــة معامــاتٍ
المــدارس .كان أحــد أهــداف الد ارســة النظــر فــي مــدى كــون الشـراكات
ّ
بســيطةً أو مشــاريع أكثــر تعقيــداً .وأردنــا أيض ـاً أن ننظــر فــي مــدى تََوفُّــر الســمات التــي
الفعــال — فــي
ّ
ميــزت الشـراكات الناجحــة — مثـاً ،األهــداف المشــتركة وعمليــات التواصــل ّ
عينتنــا .أخذنــا هــذه الغايــات فــي االعتبــار لــدى تصميــم بروتوكولنــا
ـملتها
ـ
ش
ـي
ـ
ت
ال
اكات
ر
ـ
ش
ال
ّ
ولــدى تحليــل بيانــات الد ارســة االســتقصائية.
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اختيار الع ّينة
اســتهدفنا أربــع مجموعــات رئيسـ ّـية لهــذه الد ارســة هــي :مديــرو منظّمــات الفنــون (أو مديــرو
ب ارمــج تعليــم الفنــون فــي المنظّمــات األكبــر) ،ومديــرو المــدارس ،والمعلّمــون ،ومستشــارو
المحليــة (بحســب مــا أُشــير إليــه ســابقاً ،لــك ّل واحــدة مــن المناطــق
الفنــون فــي المناطــق
ّ
الموحــدة [ ]LAUSDالبالــغ عددهــا  11منطقــة
التعليميــة
المحليــة فــي منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
ّ
المحليــة ( )LDAAواحــد بــدوام كامــل؛ وعلــى الرغــم
ـة
ـ
ق
المنط
ـي
ـ
ف
ـون
ـ
ن
ف
ـار
ـ
ش
مست
ـب
منصـ
ّ
ـب شــاغ اًر فــي تاريــخ مقابالتنــا).
مــن ذلــك ،كان منصـ ٌ
عينتنــا يعملــون فــي مــدارس كانــت تشـ ّكل جــزءاً
كان مديــرو المــدارس والمعلّمــون فــي ّ
الموحــدة
التعليميــة
النموذجيــة التابــع لمنطقــة لــوس أنجلــوس
مــن برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
ّ
ّ
عينتنا رؤساء كادر الفنون
( .)LAUSD Arts Prototype Schoolوشمل المعلّمون في ّ
ومعلّميــن كانـوا ينتمــون إلــى الــكادر وكانـوا يشــاركون فــي البرنامــج النموذجــي علــى حـ ّـد سـواء.
عينــة منظّمــات
منســقي الفنــون فــي المناطــق العش ـرة جميعهــم .كانــت ّ
أجرينــا مقابــات مــع ّ
ٍ
حددهــا
عينــة مالءمــة تــم تشــكيلها مــن قائمــة مــن منظّمــات الفنــون التــي ّ
الفنــون كنايــة عــن ّ
النموذجيــة ( )APSومجلــس كاليفورنيــا للفنــون (California Arts
برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
وعينــة منظّمــات الفنــون بشـ ٍ
ـكل كامـ ٍـل فــي مــا يلــي.
عينــة المــدارس ّ
ويـ ِـرُد وصــف ّ
َ .)Council
ع ّينة المدارس

عينــة المــدارس باســتخدام مقاربــة د ارســة حالــة .اعتُبــرت ك ّل مدرســة وحــدة تحليــل،
تـ ّـم تشــكيل ّ
وأُجريــت مقابــات متعـ ّـددة فــي ك ّل مدرســة ،شـ ّكلت القاعــدة لتحليلنــا علــى مســتوى المدرســة.
أُجريــت مقابــات مــع مديــر ك ّل مدرســة ،ومــع رئيــس كادر الفنــون فــي المدرســة ،ومــع معلّــم
فنــون واحــد تـ ّـم اختيــاره عشـوائياً مــن بيــن جميــع المعلّميــن المشــاركين فــي البرنامــج فــي ك ّل
مدرسة.
ابتدائيــة فــي برنامــج
ـي  ،2002-2001شــاركت  133مدرســة
ّ
خــال العــام الد ارسـ ّ
النموذجيــة ( .)APSمــن أصــل هــذه المــدارس ،اســتكملت  124واحــدة
مــدارس الفنــون
ّ
النموذجيــة .شـ ّكلنا لهــذه المــدارس البالــغ عددهــا
طلــب المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
 124مدرســة قاعــدة بيانــات شــملت مجموعــة مــن الخصائــص لــكل مدرســة ،باالرتــكاز
النموذجيــة لعــام
إلــى معلومــات بشــأن بيانــات طلبــات المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
 ( 2002-2001ارجــع الفصــل الثانــي) والبيانــات المتوفّـرة علــى الموقــع اإللكترونــي لمنطقــة
الموحــدة ( ،)LAUSDوالتــي تــم تنزيلهــا فــي يناير/كانــون الثانــي
لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
 .2002تم توفير بيانات طلبات المشــاركة والبيانات بشــأن مراحل المدارس من ِقَبل مدير
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برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المســرحي ( )VAPAالــذي يشــرف علــى تطبيــق برنامــج
النموذجيــة .وتــم أيضـاً تنزيــل بيانــات بشــأن الوضــع االجتماعــي االقتصــادي
مــدارس الفنــون
ّ
الموحــدة
( )SESوبشــأن التســجيل مــن الموقــع اإللكترونــي لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
فــي يناير/كانــون الثانــي .2002
وبشـ ٍ
ـكل محـ ّـدد ،تــم اســتخدام البيانــات التاليــة مــن أجــل تشــكيل قاعــدة البيانــات التــي
ائحية مــن المــدارس:
ائية ش ـر ّ
عينــة عش ـو ّ
اخترنــا منهــا ّ
•	المرحلة التي بها مدرسة ما في البرنامج
النموذجي (المرحلة  ،Iأو  ،IIأو III؛ راجع
ّ
الفصــل الثانــي لمناقشـ ٍـة حــول الم ارحــل)
تمــت اإلفــادة بهــم فــي طلــب المدرســة للمشــاركة
•	عــدد شــركاء منظّمــات الفنــون الذيــن ّ
النموذجيــة ()APS
فــي برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
ـادي لمدرسـ ٍـة مــا باســتخدام النســبة المئويــة للطـ ّـاب
•	الوضــع االجتماعــي االقتصـ ّ
المجانيــة أو بســعر ُم َخفَّــض ،باعتبارهــا مقياس ـاً
المشــاركين فــي برنامــج وجبــة الغــذاء ّ
ٍ
مدرسة ما.
سجلين في
• العدد اإلجمالي ّ
الم ّ
للطلب ُ
مكونــة مــن  12مدرســة إلدراجهــا فــي
أتاحــت لنــا م ـوارد المشــروع اســتهداف ّ
عينــة ّ
عينــة االثنتــي عشــر مدرســة مــن أصــل المــدارس البالــغ عددهــا 124
د ارســتنا .والختيــار ّ
الممثلــة فــي قاعــدة بياناتنــا ،اســتخدمنا اإلج ـراء التالــي:
مدرســة و ُ
تـ ّـم تجميــع البيانــات علــى مســتوى المنطقــة لــك ّل واحــد مــن المعاييــر األربعــة ال ـوارد
المحليــة اإلحــدى عشــر فــي
تعدادهــا أعــاه .وقــد تـ ّـم بعدئـ ٍـذ تعييــن ك ّل واحــدة مــن المناطــق
ّ
واحــدة مــن الفئــات األربــع )1( :مرحلــة مرتفعــة مــن البرنامــج النموذجــي ،وضــع اجتماعــي
متدنيــة مــن البرنامــج النموذجــي ،وضــع اجتماعــي
اقتصــادي ( )SESمرتفــع؛ ( )2مرحلــة
ّ
متدنيــة مــن البرنامــج النموذجــي ،وضــع اجتماعــي اقتصــادي
اقتصــادي مرتفــع؛ ( )3مرحلــة
ّ
ـدن؛ ( )4مرحلــة مرتفعــة مــن البرنامــج النموذجــي ،وضــع اجتماعــي اقتصــادي متـ ٍّ
متـ ٍّ
ـدن .تـ ّـم
ِّ
للتوصــل إلــى تحديــد متوســط “درجــة المرحلــة”
ـي
ّ
تحويــل معيــار “المرحلــة” إلــى ُمتَ َغيــر رقمـ ّ
لــك ّل منطقــة ،مــا شـ ّكل مقياسـاً للمســتوى اإلجمالــي لتطبيــق الب ارمــج النموذجيــة فــي المنطقــة.
محليــة باالرتــكاز إلــى الموقــع الجغ ارفــي،
وتـ ّـم بعدئـ ٍـذ تضييــق ّ
العينــة لتشــمل أربــع مناطــق ّ
اح ،ومسـ ٍ
ـاحات
بحيــث تـ ّـم إدراج مناطــق تمثّــل مســاحات حضرّيــة فــي المقــام األول ،وض ـو ٍ
يفيــة.
أكثــر ر ّ
(لعينــة تضـ ّـم
ـي لثــاث مــدارس لــكل واحــدة مــن المناطــق األربــع ّ
وأُجــري اختيــار نهائـ ّ
 12مدرســة) مــن خــال اختيــار مدرســة واحــدة لــكل واحــدة مــن الم ارحــل الثــاث مــع اختيــار
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الجدول رقم 3.1
جمعة بحسب فئة المنطقة
العينة
ّ
خصائص المدارس في ّ
النهائيةُ ،م ّ
المدرسة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

المرحلة

عدد الشركاء

التسجيل

للطلب
النسبة
المئوية ّ
ّ
المشاركين في برنامج الوجبة
المجانية
الغذائية
ّ

اقتصادي ( )SESمرتفع
مرحلة مرتفعة ،منطقة ذات وضع اجتماعي
ّ
528
1
المرحلة I
800
3
المرحلة II
825
8
المرحلة III
مرحلة
اقتصادي ( )SESمرتفع
متدنية ،منطقة ذات وضع اجتماعي
ّ
ّ
854
3
المرحلة I
760
18
المرحلة II
328
6
المرحلة III
اقتصادي (ٍّ )SES
متدنية ،منطقة ذات وضع اجتماعي
مرحلة
متدن
ّ
ّ
375
6
المرحلة I
900
2
المرحلة II
640
8
المرحلة III

اقتصادي (ٍّ )SES
مرحلة مرتفعة ،منطقة ذات وضع اجتماعي
متدن
ّ
884
4
المرحلة I
1,449
7
المرحلة III

36.10
94.61
6.50
92.86
29.15
79.94
94.57
93.27
87.89
76.74
97.10

تمــت اإلفــادة بهــم وعــدد
المــدارس التــي وفّــرت نطاق ـاً مــن حيــث عــدد شــركاء الفنــون الذيــن ّ
ـجلين فــي المــدارس ( ارجــع الجــدول رقــم .)3.1
الطــاب المسـ ّ
لــم يكــن باإلمــكان اســتكمال واحــدة مــن الحــاالت اإلثنتــي عشــر .فبعــد محــاوالت
لعينتنــا،
متعـ ّـددة مــن أجــل اســتكمال المقابــات مــع مدرســتين تــم اختيارهمــا فــي األصــل ّ
تم ّكنــا مــن اســتبدال واحــدة فقــط مــن المدرســتين قبــل انتهــاء مرحلــة جمــع البيانــات التــي عملنــا
ٍ
ـادي متـ ٍّ
ـدن،
عليهــا .نتــج عــن ذلــك مدرســتان فقــط فــي مرحلــة مرتفعة/وضــع اجتماعــي اقتصـ ّ
لعينـ ٍـة نهائيـ ٍـة
بــدالً مــن ثــاث مــدارس ،وثــاث مــدارس بــدالً مــن أربــع مــدارس فــي المرحلــة ّ ،II
(تمــت مقابلــة مديــر مدرســة واحــد ،ومعلّــم واحــد ،ورئيــس كادر واحــد فــي
تضـ ّـم  11مدرســة ّ
ـغ معـ ّـدل اإلجابــة نســبة  83فــي المئــة.
وبلَـ َ
ك ّل مدرســة) َ
ّ
منظمات الفنون
ع ّينة

االبتدائيــة فــي منطقــة لــوس
شــملت منظّمــات الفنــون تلــك التــي كانــت تعمــل مــع المــدارس
ّ
النموذجيــة (Arts
الموحــدة ( ،)LAUSDبمــا فيهــا مــدارس الفنــون
أنجلــوس التعليميــة
ّ
ّ
 ،)Prototype schoolsوالتــي كانــت تقــع فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس .تــم تمويــل عــددٍ
ّ

مقاربة البحث
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قليـ ٍـل مــن المنظّمــات التــي شــملناها مــن ِقَبــل مجلــس كاليفورنيــا للفنــون (California Arts
النموذجيــة ( )Exemplary Arts programالتابــع
 )Councilفــي ســياق برنامــج الفنــون
ّ
عينــة مالءمــة مــن منظّمــات الفنــون:
لــه .وقــد تـ ّـم تطويــر المعاييــر التاليــة لتشــكيل ّ
 .1منظّمات تقع جغرافياً في مقاطعة لوس أنجلوس
	.2منظّمــات يــرد تعدادهــا فــي طلبــات المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجيــة
ـزودة لتعليــم الفنــون و/أو
( )APSلعــام  2002بصفتهــا جهــات مـ ّ
النموذجيــة التابــع لمجلــس
	.3منظّمــات تـ ّـم تحديدهــا علــى ّأنــه تــم تمويلهــا مــن برنامــج الفنــون
ّ
كاليفورنيــا للفنــون ()CAC Exemplary Arts program
االبتدائية المشـ ِ
النموذجية
ـاركة في برنامج مدارس الفنون
	.4منظّمات تعمل مع المدارس
ّ
ّ
الموحــدة (.)LAUSD
( )APSالتابــع لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
باإلضافــة إلــى منظّمــات الفنــون الثالثيــن التــي َوَرد تعدادهــا أص ـاً فــي طلبــات
المشــاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون النموذجيــة ( )APSلعــام َ ،2002نتَـ َـج عــن طلبــات
التســجيل منظّمــات غيــر ُمدرجــة .لــم َن ِجــد منظّمــة غيــر ُمدرجــة كانــت تخــدم أكثــر مــن حفنـ ٍـة
عينتنــا بتلــك المنظّمــات ال ـوارد تعدادهــا فــي
قررنــا أن نحصــر ّ
مــن المــدارس؛ وبالتالــيّ ،
1
ٍ
طلبــات المشــاركة فحســب ،مــع اســتثناء واحــد.
وفّــر لنــا مجلــس كاليفورنيــا للفنــون ( )CACقائم ـةً تضـ ّـم  16منظّمــة فنــون تقــع فــي
مقاطعــة لــوس أنجلــوس والتــي تـ ّـم تمويلهــا فــي العــام الســابق فــي ســياق تمويــل برنامــج الفنــون
طلَّــب مــن منظّمــات الفنــون ( )AOsالعمــل مــع
النموذجيــة التابــع لهــذا المجلــس ،والــذي تَ َ
ّ
المحليــة .شــملت القائمــة مــن مجلــس كاليفورنيــا للفنــون رقــم هاتــف ك ّل
ة
ـمي
ـ
س
الر
ـدارس
المـ
ّ
ّ
ألننــا اعتقدنــا ّأنــه مــن
عينتنــا ّ
منظّمــة ،وعنوانهــا ،واســم مديرهــا .وشــملنا هــذه المنظّمــات فــي ّ
المرجــح أن تتشــارك مــع المــدارس المشـ ِ
النموذجيــة بســبب
ـاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
ِ
ألن مشــاركتها فــي برنامــج مجلــس كاليفورنيــا للفنــون أشــار
ـي مــن المــدارس و ّ
قربهــا الجغ ارفـ ّ
ـخ مــن التشــارك مــع المــدارس.
إلــى ّأنــه كان لديهــا تاريـ ٌ
حددها موظّفو برنامج الفنون البصرّية
تم تجميع معلومات االتّصال للمنظّمات التي ّ
ّ
عمليــات البحــث علــى شــبكة اإلنترنــت
ـن
ـ
م
ـج
ـ
ي
ز
م
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
()VAPA
ـرحي
ـ
س
الم
واألداء
ٍ
ّ
وعمليــات البحــث فــي دليــل الهاتــف .ومــن أجــل تحديــد جهــة االتّصــال المالئمــة ،اتصــل
1
محليــة كانــت تعمــل مــع المــدارس المشـ ِ
النموذجيــة (،)APS
ـاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
اتّصلــت بنــا منظّمــة فنــون ّ
عينتنــا علــى الرغــم مــن ّأنهــا لــم تكــن مشــمولةً فــي قائمــة طلبــات المشــاركة فــي برنامــج مــدارس
ولقــد أضفنــا المنظّمــة إلــى ّ
النموذجيــة.
الفنــون
ّ
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موظّفــو مشــروع مؤسســة  RANDبــك ّل منظّمــة وطلبـوا الحصــول علــى اســم مديــر المنظمــة
ورقم هاتفه و/أو اســم الشــخص المســؤول عن تعليم الفنون .في بعض المؤسســات األكبر،
ـي فــي المنظّمــة أو مدي ـره ،فــي حيــن
كانــت جهــة االتصــال رئيــس برنامــج تعليــم فنــون فعلـ ّ
كانــت جهــة االتصــال فــي منظّمــات الفنــون األصغــر باإلجمــال عضـواً مــن بيــن الموظفيــن
والــذي تولّــى مهامـاً مختلفـةً فــي المنظّمــة.
الخاصــة بنــا وتــم االتصــال
عينــة المالءمــة
تـ ّـم تحديــد مجمــوع  43منظّمــة لدمجهــا فــي ّ
ّ
ِ
بهــا للمشــاركة فــي الد ارســة (تـ ّـم تحديــد ثــاث منظّمــات مــن قَبــل مشــروع الفنــون البصريــة
واألداء المســرحي ومجلــس كاليفورنيــا للفنــون علــى حـ ّـد سـواء) .ومــن أصــل هــذه المنظّمــات،
عبــر الهاتــف ،بمعــدل إجابـ ٍـة َبلَــغ نســبة  79فــي المئــة.
اســتكملت  34منظّمــة المقابــات ْ
تصميم بروتوكوالت المقابالت
األول ،ارتكزت جميع بروتوكوالت المقابالت الخاصة
بحسب ما ّ
تمت مناقشته في الفصل ّ
اح أساسـ ّـي ٍة مــن الش ـراكات فــي
بنــا إلــى إطــار عملنــا المفاهيمــي وتــم تصميمهــا لمعالجــة ن ـو ٍ
مجــال الفنــون ،بمــا فيهــا أهــداف المــدارس ومنظّمــات الفنــون ،والتفاعــات بيــن المــدارس
المَي ِّسـرة لــه.
ومنظّمــات الفنــون ،و ّ
التحديــات التــي تعتــرض تطويــر شـراكات ّ
فعالــة والعوامــل ُ
ِ
أُجريــت المقابــات بشـ ٍ
عبــر الهاتــف أو شــخصياً مــن قَبــل أحــد عضـ َـوي الفريــق،
ـكل فـ ٍّ
ـردي إن ْ
الــذي يتمتّــع بخب ـرة واســعة فــي مجــال إج ـراء المقابــات .تـ ّـم تصميــم المقابــات مــع مديــري
عبــر الهاتــف تمتـ ّـد ك ّل واحــدة علــى  45دقيقــة باعتمــاد
منظّمــات الفنــون علــى شــكل جلســات ْ
َّ
تطرقــت المقابــات مــع منظّمــات الفنــون إلــى المواضيــع التاليــة:
بروتوكـوالت شــبه ُمَنظ َمــةّ .
المهنية
المسؤوليات
	الخلفية و
•
ّ
ّ
ّ
•	خصائص منظّمة الفنون
•	تشغيل البرنامج ومحتوى البرنامج
	مهمة منظّمة الفنون المرتبطة بشراكات في مجال الفنون مع المدارس وأهدافها
•
ّ
•	تواتر التفاعالت مع المدارس وجودتها
•	تقييم إعداد برامج تعليم الفنون
المَي ِّسرة له.
•
ّ
	التحديات التي تعترض تطوير شراكات ّ
فعالة مع المدارس والعوامل ُ
ـخصية
تــم تصميــم المقابــات مــع األف ـراد فــي المــدارس علــى شــكل جلســات شـ ّ
تمتــد كل واحــدة علــى  30دقيقــة باعتمــاد بروتوك ـوالت شــبه منظّمــة ،والتــي أُجريــت خــال
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ـكل طفيـ ٍ
زيــار ٍ
ات إلــى مواقــع المــدارس .شـ ّكلنا نســخةً معدلّــة بشـ ٍ
ـف لــكل واحــد مــن األشــخاص
ُ
الرئيســيين الذيــن قمنــا بمقابلتهــم فــي المــدارس وهــم :مديــرو المــدارس ،ورؤســاء كادر الفنــون،
وتطرقــت المقابــات مــع المــدارس إلــى المواضيــع التاليــة:
والمعلّمــون.
ّ
المهنية
المسؤوليات
	الخلفية و
•
ّ
ّ
ّ
•	وصف برنامج الفنون الخاص بالمدرسة
المرجوة من الشراكات مع منظّمات الفنون
•	األهداف
ّ
•	اختيار برامج منظّمات الفنون وتقييمها
•	تواتر التفاعالت مع منظّمات الفنون وجودتها
فعالــة فــي مجــال الفنون والعوامل
•
ّ
	التحديــات التــي تعتــرض القــدرة علــى تطويــر شـراكات ّ
المَي ِسـرة لــه.
ُ
المحلية على شــكل جلســات
تم تصميم المقابالت مع مستشــاري الفنون في المناطق
ّ
تطرقــت
ْ
عبــر الهاتــف تمتــد ك ّل واحــدة علــى  30دقيقــة باعتمــاد بروتوكـوالت شــبه ُمنظّمــةّ .
المحليــة ( )LDAAsإلــى المواضيــع التاليــة:
المقابــات مــع مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
المهنية
المسؤوليات
	الخلفية و
•
ّ
ّ
ّ
•	تواتر التفاعالت مع منظّمات الفنون وجودتها
•	تواتر التفاعالت مع المدارس وجودتها
ِ
المَيسرة لها
•
ّ
	التحديات التي تعترض الشراكات الفعالة في مجال الفنون والعوامل ُ
•	الطرق لزيادة تأثير دور مستشار الفنون في المنطقة المحلية ( )LDAAفي شر ٍ
اكة ما.
تحليل بيانات المقابالت
خدمة مــن ِقَبــل
المســتَ َ
فــي تحليلنــا وتوليفنــا للبيانــات ،اتّبعنــا اســتر ّ
اتيجية مماثلــة لالســتراتيجية ُ
سيديل ،إيبيل ،ومارتينيلو ( )2001( )Seidel, Eppel, and Martinielloفي دراستهم
التي شملت  21شراكة بين مدارس ومنظّمات فنون والتي أجروا من أجلها أكثر من 300
مقابلــة وقام ـوا بتحليلهــا .ش ـ ّكلنا لــك ّل س ـؤال ُمســتَ ْخ َدم فــي د ارســتنا نموذج ـاً لتلخيــص بيانــات
المقابــات لــك ّل مجموعــة قمنــا بمقابلتهــا (أي ،المــدارس ،ومنظّمــات الفنــون ،ومستشــاري
ـكل مسـ ٍ
الفنــون فــي المناطــق المحليــة) .تــم تلخيــص جميــع البيانــات بشـ ٍ
ـتقل مــن ِقَبــل ُمقابِـ ٍـل
ّ
واحـ ٍـد أو مقابلَيــن مــن مؤسســة  RANDوعضــو آخــر فــي الفريــق.
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الملخصــات وباالرتــكاز إلــى إطــار عملنــا المفاهيمــي ومراجعتنــا
باســتخدام هــذه
ّ
للد ارســات الســابقة ،عمــل أعضــاء الفريــق بعدئـ ٍـذ مع ـاً لوضــع فئــات ّأوليــة مــن أجــل ترميــز
بيانــات المقابــات .وتــم ترميــز البيانــات بشـ ٍ
ـكل مسـ ٍّ
عضويــن علــى األق ـ ّل فــي
ـتقل مــن ِقَبــل
َ
المقَيِّميــن
الفريــق ،وتـ ّـم
ّ
المقَيَّميــن .كانــت التباينــات الواضحــة بيــن ُ
التوصــل إلــى توافــق بيــن ُ
نــادرةً جــداً ،ولكــن ،فــي تلــك الحــاالت ،طُلــب مــن عضــو ثالــث فــي الفريــق مراجعــة البيانــات
مــن أجــل ح ـ ّل التباينــات.
النهائيــة مــن المواضيــع التــي
نعــرض فــي الفصليــن الخامــس والســادس المجموعــة
ّ
انبثقت عن بيانات المقابالت وننقل النِ َسب المئوية للمدارس ،ومنظّمات الفنون ومستشاري
معيــن لنوفّــر للقــارئ
الفنــون فــي المناطــق المحليــة الذيــن كانــت إجاباتهــم متّســقة مــع موضــوع ّ
العينتيــن كلتيهمــا
عينــة .علــى الرغــم مــن ّأننــا نظّمنــا ّ
بعــض الفهــم لنمــط اإلجابــات ضمــن ك ّل ّ
لتعكســا مجموعــة واســعة مــن خصائــص المــدارس ومنظّمــات الفنــون ذات الصلــة ،يحــول
عينتينــا الصغيـران لـ ٍّ
ـكل مــن المــدارس (مجموعــة ُ 33مشــاركاً فرديـاً شــملتهم الد ارســة
حجمــا ّ
فــي  11حالــة) ومنظّمــات الفنــون (ُ 34مشــاركاً) دون االســتدالل اإلحصائــي.
وفــي تحليلنــا للبيانــات ،بحثنــا أيضـاً عــن أنمــاط اإلجابــات المرتبطــة بمرحلــة البرنامــج.
وجدنــا عــدداً قليـاً مــن أوجــه االختــاف الملحوظــة بيــن المــدارس فــي الم ارحــل  ،Iو ،IIو،III
ولكننــا أش ـرنا إلــى أوجــه االختــاف هــذه فــي الفصليــن الخامــس والســادس حيــث كان ذلــك
ذا صلــة .كان بعــض األســئلة التــي طرحناهــا محـ ّـدد اإلجابــات بنعــم أو كال ،و/أو طلبنــا
مــن المشـ ِ
فعليــة .يتــم عــرض هــذه المعلومــات فــي الفصليــن
كميــة أو ّ
ـارك تقديــم معلومــات ّ
وصفيــة؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،مــن المهـ ّـم
كميــة
ّ
الخامــس والســادس علــى شــكل بيانــات ّ
أن المعلومــات ترتكــز إلــى اســتذكار المشــاركين وهــي بالتالــي عرضــة
األخــذ باالعتبــار ّ
التحيــز غيــر الموضوعــي.
عينـ ٍـة مــن الخطــأ و/أو
ّ
لدرجـ ٍـة ُم ّ

الفصل الرابع

ّ
منظمات الفنون
خصائص

جمعنــا فــي ســياق هــذه الد ارســة معلومـ ٍ
عينتنــا التــي تضـ ّـم  34منظّمــة فنــون حــول
ـات مــن ّ
موازنتهــا ،والتوظيــف لديهــا ،ومهامهــا ،إو�عــداد الب ارمــج فيهــا وتجربتهــا فــي العمــل مــع
عينتنــا لمنظّمــات الفنــون ( )AOsتُمثّــل حوالــي  10فــي
أن ّ
المــدارس .وعلــى الرغــم مــن ّ
قدمــت إعــداداً لب ارمــج تعليــم الفنــون فــي سـ ّـن
المئــة فقــط مــن مجمــل منظّمــات الفنــون التــي ّ
العينــة ،والتوظيــف لديهــا،
تنوعـاً كبيـ اًر فــي حجــم ّ
الد ارســة فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس ،وجدنــا ّ
ومواردهــا ،وأهدافهــا ،ونطــاق عملهــا.
العمليات التنظيميّة
عينتنــا إلــى حـ ٍّـد كبيــر ،حيــث
ـنوية التــي شــملتها ّ
اختلفــت موازنــات منظّمــات الفنــون السـ ّ
تراوحــت مــن  50,000دوالر أمريكــي إلــى  52,000,000دوالر أمريكــي .واختلــف أيضـاً
عــدد الموظفيــن الذيــن يتقاضــون أجـ اًر فــي هــذه المنظّمــات إلــى حـ ٍّـد كبيــر ،حيــث تـراوح هــذا
العــدد مــن ال موظفيــن يتقاضــون أجـ اًر إلــى  375فــرداً يتقاضــون أجـ اًر؛ وتـراوح إجمالــي عــدد
المتطوعيــن ،مــن واحــد إلــى  .675وت ـراوح إجمالــي عــدد الموظّفيــن
الموظفيــن ،بمــا فيهــم
ّ
المتفرغيــن للعمــل مــع المــدارس مــن واحــد إلــى  ،42بمــا فيهــم الموظّفيــن الذيــن ال يتقاضــون
ّ
خلفيــة موظّفيهــم
ـة)
ـ
ئ
الم
ـي
ـ
ف
(85
ـون
ـ
ن
الف
ـات
ـ
م
ظ
من
ـن
ـ
م
ـاركين
ـ
ش
الم
ـم
ـ
ظ
مع
ـف
ـ
ص
و
.
ّ
أج ـ اًر َ َ َ
ّ
ُ
صفَــت
األول ّ
وو َ
الذيــن يعملــون مــع المــدارس علــى ّأنهــا فــي المقــام ّ
خلفيــة ّفنانيــن محترفيــن؛ َ
يتكونــون مــن معلّميــن
 21فــي المئــة مــن المنظّمــات التــي شــملتها ّ
عينتنــا موظّفيهــا علــى ّأنهــم ّ
ـأن لديهــا موظّفيــن
ُمعتمديــن باإلضافــة إلــى ّفنانيــن محترفيــن ،وأفــادت  32فــي المئــة منهــا بـ ّ
حائزيــن شــهادات فــي مجــال الفنــون.
ِ
ذاتي ضمن واحد من ثالثة أنواع من المنظمات
طُلب من المنظّمات إجراء تصنيف ّ
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حي (أو
هــي :متحــف للفنــون ،أو منظّمــة تعليــم الفنــون ،أو منظّمــة ّ
معنيــة بفنــون األداء المســر ّ
“أخــرى” فــي حــال لــم تكــن أي واحــدة مــن الفئــات الثــاث مالئمــة) ( ارجــع الجــدول رقــم .)4.1
صنفــت نفســها علــى
اختــارت أربــع منظّمــات فنــون ( )AOsفقــط أكثــر مــن فئــة واحــدة ،حيــث ّ
حي أو متحــف للفنــون .مثّلــت
ّأنهــا منظّمــة تعليــم الفنــون ومنظّمــة ّ
معنيــة بفنــون األداء المســر ّ
صَّنفَــة علــى ّأنهــا منظّمــة تعليــم الفنون/أخــرى المنظّمــات التــي كانــت ترّكــز
الم َ
المنظّمــات ُ
حصريـاً علــى توفيــر تعليــم الفنــون أو الخدمــات ذات الصلــة ،مثــل معســكر الفنــون.
ســألنا أيض ـاً منظّمــات الفنــون عــن االختصــاص أو االختصاصــات الــذي تناولتــه/
إمــا اختصــاص
التــي تناولتهــا برامجهــا ( ارجــع الجــدول رقــم  .)4.2وأتــت األغلبيــة علــى ذكــر ّ
ـي واحــد أو جميــع االختصاصــات األربعــة ( ارجــع الجــدول رقــم .)4.3
رئيسـ ّ
الدعم التنظيمي للشراكات مع المدارس وإعداد البرامج
أفــادت ثمـ ٍ
مهمتهــا
ـان وســتّون فــي المئــة مــن منظّمــات الفنــون التــي شــملتها ّ
عينتنــا بـ ّ
ـأن بيــان ّ
أن لديهــا أهــداف مرتبطــة بالمــدارس
يشــمل العمــل مــع المــدارس ،وذكــرت  79فــي المئــة منهــا ّ
مهمتهــا أو فــي وثيقـ ٍـة منفصلــة .تـراوح عــدد األعـوام التــي عملــت خاللهــا
إمــا فــي بيــان ّ
موثّقــة ّ
ست وخمسون
ك ّل منظّمة مع المدارس من عامين إلى  ،52مع
متوسط  12عاماً .عملت ّ
ّ
فــي المئــة مــن المنظّمــات مــع المــدارس لعش ـرة أع ـوام أو أكثــر .وأفــادت تســع وســبعون فــي
المئــة مــن المنظّمــات بالعمــل مــع مــدارس مشـ ِ
النموذجيــة
ـاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
( )APSلعـ ٍـام واحـ ٍـد علــى األقـ ّل.
اختلفــت أيضـاً المنظّمــات مــن حيــث عــدد المــدارس التــي أفــادت بالعمــل معهــا (وتـراوح
العينــة بالعمــل مــع عشــر مــدارس
العــدد مــن واحــدة إلــى  .)600وأفــادت إحــدى وعشــرون مــن ّ
أو أقـ ّل ،وأفــادت نســبة أخــرى َبلَ َغــت  21فــي المئــة بالعمــل مــع  11إلــى  30مدرســة ،وأفــادت
المئويــة  100فــي
 59فــي المئــة بالعمــل مــع أكثــر مــن  30مدرســة (يتجــاوز مجمــوع النِ َســب
ّ
المئــة بســبب التقريــب) .تنــدرج النشــاطات التــي توفّرهــا منظّمــات الفنــون ضمــن خمــس فئــات
حي التــي
هــي :ب ارمــج إقامــة ّ
ـي للمعلّميــن ،وعــروض األداء المســر ّ
الفنانيــن ،والتطويــر المهنـ ّ
الميدانيــة
حي ،والرحــات
تجــري فــي المــدارس أو فــي األماكــن
ّ
ّ
المخصصــة لــأداء المســر ّ
قدمــت
إلــى المتاحــف ،وورش العمــل والــدورات الد ارسـّـية للطـ ّـاب ( ارجــع الجــدول رقــم ّ .)4.4
ثمـ ٍ
وقدمــت  24فــي المئــة نوعيــن مــن الب ارمــج،
ـان وثالثــون فــي المئــة نوعـاً واحــد مــن الب ارمــجّ ،
وقدمــت  12فــي المئــة ب ارمــج فــي أربـ ٍـع مــن
وقدمــت  26فــي المئــة ثالثــة أنـواع مــن الب ارمــجّ ،
ّ
الفئــات الخمــس.

منظمات الفنون
خصائص ّ

الجدول رقم 4.1
الذاتي لمنظّمات الفنون
التصنيف
ّ
نوع المنظّمة

عدد منظّمات الفنون ()AOs
19
10
7
3

المسرحي
فنون األداء
ّ
تعليم الفنون
متحف للفنون
أخرى

العينة
النسبة
المئوية من ّ
ّ
56
29
21
9

مالحظة :قام بعض المنظّمات بتصنيف ذاته على ّأنه ينتمي إلى أكثر من نوع واحد.

الجدول رقم 4.2
االختصاصات التي تناولتها منظّمات الفنون
االختصاص

عدد منظّمات الفنون ()AOs
22
16
23
20

الموسيقى
الرقص
المسرح/الدراما
الفنون البصرّية

العينة
النسبة
المئوية من ّ
ّ
65
47
68
59

مالحظةُ :يعتبر بعض منظّمات الفنون ( )AOsمتعدد االختصاصات.

الجدول رقم 4.3
عدد اختصاصات ك ّل منظّمة فنون
عدد االختصاصات

عدد منظّمات الفنون ()AOs
14
3
3
13

واحد
اثنان
ثالثة
أربعة

العينة
النسبة
المئوية من ّ
ّ
41
9
9
38

مالحظة :لم تختر منظّمة واحدة اختصاصاً.

الجدول رقم 4.4
النشاطات التي توفّرها منظّمات الفنون للمدارس
النشاط
إقامة فنانين
مهني
تطوير
ّ
عروض أداء مسرحي
ميدانية إلى المتاحف
رحالت
ّ
اسية للطالب
ر
د
ات
ر
/دو
عمل
ورش
ّ

عدد منظّمات الفنون ()AOs
13
17
19
8
11

مالحظة :يوفّر بعض المنظّمات أكثر من نوع واحد من النشاطات.

العينة
النسبة
المئوية من ّ
ّ
38
50
56
24
32
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باختصــار ،تختلــف للغايــة الخصائــص األساسـ ّـية لمنظّمــات الفنــون التــي تعمــل مــع
المــدارس — مثــل الموازنــة ،والتوظيــف لديهــا ،والتركيــز علــى االختصــاص ،وأنـواع إعــداد
الب ارمــج المتوفّ ـرة لديهــا .وجدنــا أدلّــة كثي ـرة علــى الت ـزٍام مــن جانــب هــذه المنظّمــات للعمــل
ـخ طويـ ٌل مــن العمــل مــع المــدارس ،وهــي تقـ ّـدم مجموعـةً
مــع المــدارس .فلــدى األغلبيــة تاريـ ٌ
مهمتهــا .وبحســب إطــار
متنوعـةً مــن إعــداد الب ارمــج ،وتُــدرج العمــل مــع المــدارس فــي بيــان ّ
ّ
أن عــدداً مــن
ـع
ـ
ق
ا
و
ـير
ـ
ش
ي
ـد
ـ
ق
،)1996
[،]Remer
ـر
ـ
ي
يم
ر
ـع
ـ
ج
ر
ا
(
()Remer
ـر
ـ
ي
يم
ر
ـل
عمـ
ّ
أن بعــض
ـي وب ارمــج إقامــة ّ
منظّمــات الفنــون فــي ّ
الفنانيــن إلــى ّ
عينتنــا وفّــر التطويــر المهنـ ّ
ش ـراكاتها مــع المــدارس قــد يتّســق مــع نــوع المشــاريع المشــتركة (بــدالً مــن نــوع المعامــات
أن هــذه النشــاطات تســتدعي المزيــد مــن االنخـراط مــن جانــب
البســيطة) لدرجــة ّأنــه قــد يبــدو ّ
ـي وتقييــم الب ارمــج.
المــدارس فــي التخطيــط لمحتــوى الب ارمــج الموضوعـ ّ

الفصل الخامس
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ي ِ
صــف هــذا الفصــل الخصائــص المختلفــة للشـراكات فــي مجــال الفنــون التــي قمنــا بد ارســتها،
َ
وكيفيــة تأســيس العالقــات ،وطبيعــة التفاعــل بيــن الشــركاء،
بمــا فيهــا أهــداف الشــركاء،
ّ
ومــدى التخطيــط التعاونــي للب ارمــج ،وتقييــم الب ارمــج .وتعكــس ســمات الش ـراكات هــذه عــدداً
مــن العناصــر التــي اقترحــت جايــن ريميــر ( )Jane Remerفــي كتابهــا حــول الش ـراكات
وصــف مــا إذا كانــت ش ـراكة مــا معامل ـةً
فــي مجــال الفنــون ( )1996اســتخدامها مــن أجــل ْ
فعاليــة الش ـراكة.
بســيطةً أو مشــروعاً مشــتركاً ،ومــن أجــل تقييــم مســتوى ّ
األهداف من الشراكات
ذكــرت الد ارســات الســابقة المتوفّـرة حالي ـاً حــول تعليــم الفنــون األهــداف المشــتركة باعتبارهــا
أساسـ ّـية مــن أجــل تطويــر ش ـراكات المــدارس مــع منظّمــات الفنــون والمحافظــة عليهــا.
وغالب ـاً مــا ُيعتبــر توافــق األهــداف ،أو عــدم توافقهــا ،الســبب الرئيســي الــذي يكمــن خلــف
ٍ
أن الحاجــة
نجــاح ش ـراكة أو فشــلها .ترّكــز الد ارســات الســابقة حــول تعليــم الفنــون علــى ّ
األولويــة الكبــرى لتعلُّــم
تدعــو ليقــوم كال الطرفــان فــي الش ـراكات فــي مجــال الفنــون بمنــح
ّ
الطـاّب ولحاجــات المــدارس والمعلّميــن (دريسـزين [2002 ،]Dreeszen؛ ســيديل ،إيبيــل
ومارتينيلــو [2001 ،]Seidel, Eppel, and Martiniello؛ لينــد وليندســاي [Lind
 .)2003 ،]and Lindsleyال تشـ ّكل حاجــات منظّمــات الفنــون ( )AOsباإلجمــال محـطّ
التركيــز الصريــح للشـراكات فــي مجــال الفنــون .يذكــر ســيديل ،إيبيــل ومارتينيلــو (Seidel,
يتوجــب علــى منظّمــات الفنــون أن تضــع حاجــات
 )Eppel, and Martinielloمثـاً ّأنــه ّ
الخاصــة لــدى العمــل مــع المــدارس .ومــن
الطـ ّـاب والمــدارس فــي مرتبـ ٍـة أعلــى مــن حاجاتهــا
ّ
ٍ
أن منظّمــات الفنــون غالب ـاً مــا تبنــي الش ـراكات
جهــة أخــرى ،أشــار باحثــون آخــرون إلــى ّ
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الخاصــة فــي
اتيجية لح ْشــد الجماهيــر لمنظّماتهــا
مــن أجــل زيــادة بــروز الفنــون وبمثابــة اســتر ّ
ّ
األول (دريسـزين [2002 ،]Dreeszen؛ ماك كارثي وجينيت [McCarthy and
المقام ّ
2001 ،]Jinnett؛ ريميــر [ .)1996 ،]Remerتُبرِهــن اإلجابــات عــن المقابــات فــي
عينتنــا عــن عــدم توافــق منتشــر علــى نطــا ٍ
ق واسـ ٍـع بيــن أهــداف المــدارس وأهــداف منظّمــات
ّ
أن المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حــد سـواء تتشــارك بوضــوح
الفنــون .وعلــى الرغــم مــن ّ
ـذوق الطــاب للفنــون وتقديرهــم لهــا مــن خــال زيــادة تعريفهــم إلــى الفنــون،
هــدف تطويــر تـ ّ
تُعتبــر مصالــح منظّمــات الفنــون األوســع فــي زيــادة بــروز الفنــون وح ْشــد جماهيــر أوســع
لعملهــا واضحــة أيض ـاً.
ٌ
ّ
ٌ
مختلفة عن الشراكات
أهداف
ومنظمات الفنون
للمدارس

يبينــه
ـدر كبيـ ٌـر مــن اإلجمــاع بيــن المــدارس بشــأن أهدافهــا الرئيســية .وبحســب مــا ّ
ثمــة قـ ٌ
الجــدول رقــم  ،5.1ذكــرت عشــر مــدارس مــن أصــل إحــدى عش ـرة مدرســة تطويــر قــدرات
األو ْليــن مــن الش ـراكات فــي مجــال
المعلّميــن وتطويــر قــدرات الطـ ّـاب باعتبارهمــا
ْ
الهدفيــن ّ
1
وتذوق الفنون وتقديرها ،والمعرفة
الفنون .يشمل تطوير قدرات المعلّمين التطوير المهنيّ ،
ـذوق الفنــون وتقديرهــا ،والمعرفــة ،والتعبيــر مــن
بالفنــون .ويشــمل تطويــر قــدرات الطـ ّـاب تـ ّ
بأهميــة تدريــب المعلّميــن علــى تعليــم الفنــون وليشــعروا ب ارحـ ٍـة
خــال الفنــون .تُقـ ّـر المــدارس
ّ
بأنــه مــن المهـ ّـم زيــادة وعــي المعلّميــن
أكبــر لدمــج الفنــون فــي تعليمهــم .وتُقـ ّـر المــدارس أيضـاً ّ
حــول الفنــون وحماســهم بشــأن إدراج الفنــون فــي التعليــم العــام.
وذكــر أكثــر مــن نصــف المــدارس أيض ـاً تعزيــز تعليــم الفنــون فــي المــدارس باعتبــاره
هدفـاً .وكان الهــدف اآلخــر الوحيــد الــذي ذكرتــه المــدارس تعزيــز عالقــات أقــوى مــع منظّمــات
الفنــون (( )AOsوذلــك ظاهري ـاً مــن أجــل تحقيــق األهــداف األخــرى بشـ ٍ
ـكل أفضــل) .فــي
اع مــن
المقابــل ،ذكــرت منظّمــات الفنــون مجموعــة أوســع مــن األهــداف — ســتّة أن ـو ٍ
األهــداف فــي مقابــل أربعــة أن ـواع فقــط ذكرتهــا المــدارس — ولكــن لــم يتـ ّـم ذكــر أي هــدف
واحــد مــن ِقَبــل أغلبيـ ٍـة مــن المنظّمــات ( ارجــع الجــدول رقــم .)5.2
كمــا هــي الحــال بالنســبة للمــدارس ،يتمثّــل أحــد األهــداف األولــى لمنظّمــات الفنــون
األرضيــة المشــتركة
بتطويــر قــدرات الطـ ّـاب (ذكرتــه  29فــي المئــة) .يش ـ ّكل هــذا المجــال
ّ
ـذوق الفنــون
بيــن أهــداف منظّمــات الفنــون وأهــداف المــدارس مــن الش ـراكات .كان تعزيــز تـ ّ
وتقديرهــا (ذكرتــه  38فــي المئــة) وتعزيــز ب ارمــج منظّمــات الفنــون (ذكرتــه  26فــي المئــة)
 1تهــدف التعليقــات الـوارد تعدادهــا فــي الجــداول فــي هــذا الفصــل إلــى توضيــح فئــات اإلجابــات المختلفــة (أي ،المواضيــع)
ونقــل أنـواع اإلجابــات المشــمولة فــي فئــة إجابــات.
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المشــاركين مــن منظّمــات الفنــون .ويعكــس هــذان
أيضـاً هدفيــن مــن الشـراكات شــائعين بيــن ُ
الهدفــان المهــام األوســع لعـ ٍ
ـدد مــن منظّمــات الفنــون .فقــد ذكــرت  15فــي المئــة فقــط مــن
ـدف ذكرتــه  91فــي المئــة مــن المــدارس.
منظّمــات الفنــون تطويــر قــدرات المعلّميــن ،وهــو هـ ٌ
وعلــى الرغــم مــن ّأنــه نــاد اًر مــا ذكــرت منظّمــات الفنــون تدريــب المعلّميــن ،يوفّــر أكثــر مــن
ـي للمعلّميــن فــي ســياق عــروض برامجــه للمــدارس.
نصــف هــذه المؤسســات التطويــر المهنـ ّ
الجدول رقم 5.1
أهداف المدارس من الشراكات في مجال الفنون
تطوير قدرات المعلّمين

العينة)
عشر مدارس ( 91في المئة من ّ

الطلب
تطوير قدرات ّ

العينة)
عشر مدارس ( 91في المئة من ّ

تعزيز برنامج الفنون الخاص بالمدرسة

تعزيز العالقات مع منظّمات الفنون

المهني للمعلّمين
الشخصي و
الحصول على التطوير
ّ
ّ
[زيادة] الوعي في صفوف الموظّفين والمحافظة على ذلك الوعي وعلى
الحماس للفنون
جعل المعلّمين يشعرون بر ٍ
احة أكبر لدى تعليم الفنون
ْ
زيادة المشاركة — إشراك جميع المعلّمين
تعريف أكبر عدد ممكن من األطفال إلى جميع أشكال الفنون
للطلب في مشاركة الجماهير
توفير تجربة ّ
توفير فرص لألطفال للتعبير عن أنفسهم
وتذوق [الفنون] وتقديرها
تطوير الهوية الشخصية لدى األطفالّ ،
العينة)
ّ
ست مدارس ( 55في المئة من ّ
توفير المزيد من فرص التعلُّم المرتبطة بالفنون لألطفال
ناول أكبر قدر ممكن من مجاالت الفنون
تَ ُ
المسجالت
يتجاوز
ما
إلى
الموسيقي
نامج
ر
الب
أخذ
ّ
العينة)
ثالث مدارس ( 27في المئة من ّ

بناء روابط أقوى مع هذه المؤسسات
بناء عالقات أقوى ،زيادة “التشارك” مع منظّمات الفنون

العينــة  11مدرســة .تعكــس النِ َســب المئويــة علــى مســتوى المــدارس عبــارةً واحــدةً أو أكثــر مــن ِقَبــل معلّــم،
مالحظــة :شــملت ّ
إن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات
أو رئيــس كادر ،أو مديــر مدرســة كانــت متســقة مــع ذلــك الموضــوع أو فئــة اإلجابــةّ .
حر ّفيــة مــن المقابــات التــي أُجريــت مــع المعلّميــن ،ورؤســاء الكـوادر ،ومديــري المــدارس.
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الجدول رقم 5.2
أهداف منظّمات الفنون من الشراكات
وتذوق
تعزيز الوعي حول الفنون ّ
الفنون وتقديرها

العينة)
ثالث عشرة منظّمة ( 38في المئة من ّ
عرض مجموعة واسعة بقدر اإلمكان من التجارب في البحث في
الفنون
المساعدة على إلهام ٍّ
حب للموسيقى والمعرفة بها
العام [للفنون] وتقديره لها
تذوق الرأي ّ
زيادة ّ

الطلب
تطوير قدرات ّ

العينة)
عشر منظّمات ( 29في المئة من ّ

تعزيز منظّمات الفنون

العينة)
تسع منظّمات ( 26في المئة من ّ

تطوير تعليم الفنون في المدارس

العينة)
ثماني منظّمات ( 24في المئة من ّ

تطوير قدرات المعلّمين

العينة)
خمس منظّمات ( 15في المئة من ّ

التنوع الثقافي
تعزيز الوعي حول ّ
وتذوقه وتقديره
ّ

العينة)
أربع منظّمات ( 12في المئة من ّ

ٍ
تعريف األطفال إلى طر ٍ
جديدة يمكنهم التعبير من خاللها عن
ق
المهارات والمعرفة
مساعدة األطفال على إعادة تخيُّل أفكارهم عن أنفسهم
ُّ
وصف ما يرون وتفسيره
مساعدة الطالب على
التمكن من ْ
الفني
تحفيز خيال األطفال ّ
تحقيق المزيد من البروز للمتحف باعتباره مورداً للمدارس
المستقبلية
تطوير الجماهير
ّ
اإلعالنات لمنظّمة الفنون
زيادة الوعي حول المتحف وبرامجه
التعليمية من خالل عدسة الفنون
تعزيز المنهج الدراسي للمنطقة
ّ
زيادة استخدام تعليم الفنون المرتكز إلى المعايير
المساعدة في الجهود الرامية إلى إعادة تعليم الفنون في المدارس
صحة ما يقومون به
العمل مع معلّمي الدراما والتأكيد على ّ
تعزيز التعليم
وجعلهم يشعرون بالثقة ،إو�لهامهم من أجل التعليم
مين،
إشراك المعلّ
ْ
توعية الطالب حول ثقافات أخرى
تنوٍع في لوس أنجلوس
التواصل بشأن وجود ّ
فناني األداء المسرحي]
[من
متنوعة
مجموعة
الطلب إلى
تعريف ّ
ّ

العينــة  34منظّمــة فنــون .تعكــس النِ َســب المئويــة عبــارةً واحــدةً أو أكثــر مــن ِقَبــل مجيـ ٍ
ـب فــي منظّمــة
مالحظــات :شــملت ّ
ُ
إن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات حر ّفيــة مــن المقابــات التــي
ـة.
ـ
ب
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ـ
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ف
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ـ
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المو
ـك
ـ
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ذ
ـع
فنــون تُعتبــر متســقةً مـ
ّ
أُجريــت مــع موظّفــي منظّمــات الفنــون.
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ّ
حد سواء على التعريف إلى
ومنظمات الفنون على
تشدد المدارس
ّ
ّ
الفنون

أهميــة
عبــرت عنهــا المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ّـد سـواء علــى ّ
تشـ ّـدد األهــداف التــي ّ
ـذوق الفنــون وتقديرهــا بــدالً مــن
تعريــف الطــاب إلــى الفنــون وتوفيــر الفــرص لهــم مــن أجــل تـ ّ
زيــادة معرفــة الطـ ّـاب بالفنــون ،ومهاراتهــم فــي هــذا المجــال وأدائهــم فيــه .يتّســق هــذا التركيــز
المحــدود نســبياً مــع الش ـراكات مــن نــوع المعامــات البســيطة حيــث توفّــر منظّمــات الفنــون
ـذوق الفنــون وتقديرهــا لمـ ّـرة واحــدة ،وذلــك باإلجمــال علــى شــكل
األول تجربــة تـ ّ
فــي المقــام ّ
ٍ
ـرحي أو زيــارة إلــى متحــف مــا.
أداء مسـ ٍّ
الشروع في الشراكة
األول بيــن منظّمــة فنــون ومدرسـ ٍـة مــا لبنــاء عالقــة أج ـواء
يمكــن أن تحـ ّـدد طريقــة التقــارب ّ
ـتقبلية .وستشـ ّكل أيضـاً المعلومــات التــي توفّرانهــا بشــأن أهدافهمــا التنظيميــة،
شـراكتهما المسـ ّ
وحاجاتهمــا ،وهيكلياتهمــا ،ومحدودياتهمــا نــوع الشـراكة التــي ســتقوم بينهمــا .ففــي حــال كانــت
هــذه األهــداف ،والحاجــات ،والهيكليــات ،والمحدوديــات واضح ـةً للش ـريكين كليهمــا منــذ
فعــا ٌل وتخطي ـطٌ للبرنامــج بشـ ٍ
ـكل أكثــر ســهولة.
البدايــة ،يمكــن أن يســتتبعها تواص ـ ٌل ّ
ّ
حد سواء الشروع في اال ّتصال
تدعي المدارس
ومنظمات الفنون على ّ
ّ

عبــر البريــد هــي الطريقــة
ـأن
أفــادت
الكتيبــات التــي تحصــل عليهــا ْ
ّ
ّ
أغلبيــة المــدارس بـ ّ
أن معلّــم
األو ّليــة التــي تطّلــع مــن خاللهــا علــى ب ارمــج منظّمــات الفنــون ،علــى الرغــم مــن ّ
ّ
ـدد قلي ـ ٌل
ـ
ع
ـار
ـ
ش
أ
و
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س
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ـ
ي
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أو
ّ
ً
ً
ّ
ٌ
ـنوي لبرنامــج
مــن المشــاركين أيضـاً إلــى ّأنهــم اطّلعـوا علــى الب ارمــج مــن خــال المؤتمــر السـ ّ
منصــات .قـ ّـدم
ـرحي ( ،)VAPAحيــث أقامــت منظّمــات فنــون ّ
الفنــون البصرّيــة واألداء المسـ ّ
المشــاركين
ـرحي المســافرون توصيــات لبعــض ُ
ّفنانــو برنامــج الفنــون البصرّيــة واألداء المسـ ّ
ـرحي لمنظّمــات
مــن المــدارس ،وذكــرت مدرســتان قائمــة برنامــج الفنــون البصرّيــة واألداء المسـ ّ
عينتنــا مــن منظّمــات
الفنــون (وهــي القائمــة نفســها التــي اســتخدمناها مــن أجــل تشــكيل ّ
الفنــون) .وتعتمــد المــدارس أيض ـاً علــى المشــافهة (إن مــن خــال التجربــة الســابقة أو
مــن خــال الوعــي العــام لمنظّمــة مــا) مــن أجــل االطّــاع علــى ب ارمــج منظّمــة فنــون.
أي مــن المشــاركين مــن المــدارس قاعــدة بيانــات مركزّيــة تضـ ّـم معلومــات
ولــم يذكــر ٌّ
حــول منظّمــات الفنــون (علــى الرغــم مــن وجــود دليـ ٍـل يوفّــر معلومــات حــول منظّمــات
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الفنــون التــي تقـ ّـدم ب ارمــج لتعليــم الفنــون للطــاب فــي مرحلــة التعليــم األساســي (التعليــم
الثانويــة) (“ — )K-12دليــل منطقــة لــوس أنجلــوس الكبــرى لم ـوارد
مــن الحضانــة إلــى
ّ
الفنــون ودليــل الفنــون والتعليــم” [Greater Los Angeles Arts Resource Directory and
[ ،)Arts & Education Guide] [2000وذكــر اثنــان فقــط مــن المشــاركين مــن المــدارس
المحليــة ( )LDAAsللحصــول علــى م ارجــع.
االتّصــال بمستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
ـي بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون للحــدوث عنــد نقطــة
يميــل االتّصــال الشـ
ـخصي ّ
األولـ ّ
ّ
“الش ـراء”؛ وحدهــا مــدارس قليلــة ذكــرت ّأنهــا اتّصلــت بمنظّمــات فنــون قبــل اختيــار الب ارمــج
جمــع المعلومــات حــول إعــداد الب ارمــج.
مــن أجــل ْ
ثمة اختالف ما بين المدارس في المرحلة  IIIوالمدارس في المرحلتين  Iو
يبدو ّأنه ّ
كيفيــة اختيارهــا لبرنامــج منظّمــة فنــون ( ارجــع الفصليــن الثانــي والثالــث لمناقشـ ٍـة
 IIمــن حيــث ّ
بأنهــم انخرط ـوا
حــول الم ارحــل المختلفــة) .أفــاد المشــاركون مــن المــدارس فــي المرحلــة ّ III
فــي سـ ٍ
ـلوك أكثــر اســتباقيةً فــي الســعي وراء الحصــول علــى معلومــات بشــأن منظّمــات الفنــون
واســتخدموا مجموع ـةً مــن الطــرق للحصــول علــى تلــك المعلومــات ،بــدالً مــن طريقـ ٍـة واحــدة
أو اثنتيــن فقــط .والجديــر بالمالحظــة هــو ذكــر روابــط شــخصية مــن ِقَبــل جميــع المــدارس فــي
المرحلــة  IIIباعتبارهــا طريقـةً للشــروع فــي شـراكات مــع منظّمــات فنــون.
ٍ
ٍ
لكيفية الشروع
نتجت عن المقابالت مع منظّمات الفنون صورةٌ مختلفةٌ
بشكل بسيط ّ
األولــي مــن خــال مجموعــة
فــي العالقــات .فقــد أفــادت منظّمــات الفنــون بإج ـراء االتصــال ّ
يديــة واالتصــاالت الهاتفيــة .وأفــاد نصــف منظّمــات الفنــون بإرســال
مــن الم ارســات البر ّ
الجماعيــة أو مــن خــال إدراج
يديــة
ّ
كتيبــات مباشـرةً إلــى المــدارس مــن خــال الم ارســات البر ّ
ّ
معلومــات حــول منظّماتهــا فــي الم ارســات البريديــة التــي يرســلها برنامــج الفنــون البصريــة
واألداء المســرحي إلــى المــدارس .وأفــاد أكثــر مــن نصــف منظّمــات الفنــون ( 56فــي المئــة)
عبــر البريــد اإللكترونــي ،وأفــاد حوالــي
باالتصــال هاتفيـاً بمديــر المدرســة أو إرســال رســالة لــه ْ
المحليــة أو إرســال
الربــع ( 24فــي المئــة) باالتصــال هاتفيـاً بمستشــار الفنــون فــي المنطقــة
ّ
عبــر البريــد اإللكترونــي مــن أجــل الشــروع فــي اتّصــال .وأفــاد مستشــارو الفنــون فــي
رســالة لــه ْ
الكتيبات والم ارســات البريدية
المناطق
المحلية (ّ )LDAAs
بأنهم يســتلمون عدداً كبي اًر من ّ
ّ
مــن منظّمــات الفنــون .وأفــادوا بــأن أحــد األدوار الرئيسـ ّـية التــي يؤدونهــا هــو دور وسـ ٍ
ـيط
ّ
للمعلومــات يســاعد منظّمــات الفنــون علــى تعميــم الم ـواد علــى المــدارس .وأفــاد مستشــارو
الفنون في المناطق
بأنهم ال يتّصلون هاتفياً بمنظّمات الفنون أو ال يرســلون
المحلية أيضاً ّ
ّ
عبــر البريــد اإللكترونــي بشـ ٍ
ـي ويعتمــدون علــى المنظّمــات لتتصــل بهــم
ـكل روتينـ ٍّ
لهــا رســائل ْ
فــي حــال احتاجــت إلــى مســاعدة فــي تعميــم المعلومــات علــى المــدارس.
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من منظور منظّمات الفنون ،تقوم المنظّمات بالكثير من أجل الشروع في االتصال
أن المــدارس ،مــن منظورهــا ،هــي التــي تقــوم باإلجمــال باالتّصــال
بالمــدارس ،فــي حيــن ّ
األولــي .وينشــأ هــذا التبايــن مــن تصـ ّـور مــا يمكــن أن يش ـ ّكل “اتصــاالً” .تعتبــر منظّمــات
ّ
وفعال ـةً لتأســيس
الفنــون الم ارســات البريديــة وســيلةً للتواصــل مــع المــدارس وطريق ـةً نشــطةً ّ
فعالةً لالتصال
العالقات معها .من منظور المدارس ،ال تُعتبر الم ارســات البر ّ
يدية وســيلةً ّ
ٍ
مصممــة وفقـاً للحاجــات المحـ ّـددة لمدرســة مــا .وبحســب
ـخصية وليســت
ـي ّ
ألنهــا غيــر شـ ّ
ّ
ّ
األولـ ّ
مــا الحــظ مشــاركون فــي بعــض المــدارس ،ليســت المنشــورات التــي يســتلمونها مالئمـةً دائمـاً
للصفــوف الد ارسـ ّـية لمجموعــة طالبهــم وال توفّــر دائمـاً المعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا مــن
أجــل تقييــم الب ارمــج بالنســبة لطالبهــم وللمدرســة .وبحســب مــا ذكــر مشــارك“ ،يلقــون بهــا لــك،
وتبقــى بــدون مســاعدة”.
تتســق عمليــة الشــروع فــي االتصــال مــع عالقـ ٍـة مــن نــوع المعاملــة البســيطة .ليــس
الهــدف مــن االتّصــال بنــاء عالقــة أو شـراكة؛ الهــدف هــو ربــط المســتهلك بخدمـ ٍـة مــا .ويتّســق
ـؤدي مستشــار الفنــون فــي
دور مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
المحليــة مــع هــذا النمــوذج .يـ ّ
ّ
المحليــة دور “مركــز تبــادل” للمعلومــات حــول ب ارمــج منظّمــات الفنــون ويســاعد
المنطقــة
ّ
علــى ربــط البائعيــن (أي منظّمــات الفنــون) بالمســتهلكين (أي المــدارس) .وعلــى الرغــم
(إنهــا مثـاً تُعـ ِّـرف المــدارس إلــى مجموعــة مــن
أن هــذه المقاربــة تقتــرن ببعــض الم ازيــا ّ
مــن ّ
العمليــة.
الب ارمــج) ،أعربــت المــدارس عــن الكثيــر مــن االســتياء إزاء هــذه
ّ
ال تملك أغلبية المدارس معايير واضحة الختيار البرامج

ـمية التخــاذ
أي مــن المــدارس التــي شــملتها د ارســتنا االسـ
ـتقصائية عمليــة رسـ ّ
ّ
لــم يكــن لــدى ّ
2
قـرٍار بشــأن منظّمــات الفنــون ( )AOsالتــي تعمــل معهــا ك ّل عــام .تــم اســتخدام مصطلحــات
الخاصــة ببعــض
وصــف عمليــة االختيــار
مثــل
ّ
“عرضيــة” و“مرتك ـزة إلــى الح ـظّ” مــن أجــل ْ
ّ
المــدارس ،وذكــر المشــاركون فــي أغلبيــة المقابــات التــي أجريناهــا مــع المــدارس توفُّــر القليــل
للعمليــة.
مــن الوقــت لتكريســه
ّ
ـي،
وذكــر أكثــر مــن نصــف المــدارس ّ
أن رئيــس الــكادر كان صانــع الق ـرار الرئيسـ ّ
وكانــت تغذيــات المعلّميــن الراجعــة ِ
العامــل الــذي تـ ّـم ذك ـره بالشــكل األكثــر شــيوعاً لســبب
عددتهــا
معينــة .وتشــمل عوامــل االختيــار األخــرى التــي ّ
اختيــار برنامــج منظّمــة فنــون ّ
ـعبية منظّمــة فنــون مــا فــي مــدارس أخــرى ،والتجربــة الســابقة مــع منظّمــة الفنــون،
المــدارس شـ ّ
2
جمعـاً منهجيـاً للمعلومــات حــول الب ارمــج المتوفّـرة وعمليــة لتقييــم الب ارمــج التــي تتــاءم مــع
قــد تشــمل عمليــة اختيــار رسـ ّ
ـمية ْ
ُّ
اتيجية واختيارهــا (مثـاً ،تدريــب المعلّميــن أو تعلــم الطــاب فــي المجــاالت الرئيســية).
األهــداف االســتر ّ
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والكلفــة ،ووضــع الجــدول الزمنــي والتوقيــت ،والمالءمــة مــع المنهــج الد ارســي فــي غــرف
ـف .وكانــت مدرســتان فــي المرحلــة  IIIقادرتيــن بشـ ٍ
ـكل أفضــل علــى التعبيــر عــن
الصـ ّ
مجموعـ ٍـة شـ ٍ
ـاملة مــن المعاييــر وأفادتــا بإجـراء نــوٍع معيـ ٍـن مــن البحــث مــن أجــل تقييــم ب ارمــج
منظّمــات الفنــون (مث ـاً ،حضــور األداء المســرحي لمجموعــة مــا فــي البدايــة قبــل دعــوة
المجموعــة إلــى المدرســة ،ومراجعــة مــدارس أخــرى للحصــول علــى رأيهــا بشــأن منظّمــات
وجمــع التغذيــات الراجعــة مــن الطــاب حــول منظّمــات الفنــون ،والحصــول
فنــون ّ
معينــةْ ،
ٍ
علــى التوصيــات مــن لجــان األهالــي ،واالتّصــال بمنظّمــات الفنــون للحصــول علــى مزيــد مــن
المعلومــات).
ٍ
ٍ
أن هــذا االفتقــار إلــى مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر الختيــار منظّمــات الفنــون
يبــدو ّ
والوقــت المحــدود المخصــص للتخطيــط ولمناقشــة اختيــار منظّمــة فنــون يدفعــان بعـ ٍ
ـدد مــن
المــدارس لالعتمــاد علــى الم ارســات البريديــة المباش ـرة مــن منظّمــة فنــون أو علــى بــروز
أن ذلــك يــؤدي إلــى
منظّمــة فنــون فــي المجتمــع مــن أجــل اختيــار هــذه المنظّمــات (وقــد يبــدو ّ
معـ ّـدل أعلــى مــن التعامــل مــع منظّمــات الفنــون األكبــر) .وبحســب مــا ُذ ِكــر ســابقاً ،تقـ ّـدم
أن المــدارس قــد ذكــرت
منظّمــات فنــون متعـ ّـددة إعــداداً مجاني ـاً للب ارمــج .وعلــى الرغــم مــن ّ
ٍ
ُّ
أن مــدارس متعــددة لــم تكــن علــى د اريــة بمــدى توفــر
ـار رئيســي ،يبــدو ّ
الكلفــة علــى ّأنهــا اعتبـ ٌ
ِ
إعــداد مجانــي للب ارمــج مــن قَبــل منظّمــات فنــون .فلــم يذكــر أي مشــارك مــن المــدارس ص ارحـةً
البحــث عــن إعـ ٍ
ـداد مجانــي للب ارمــج فــي ســياق عمليــة اختيــاره ،علــى الرغــم مــن أن عــدداً قليـاً
ذكــر أن بعــض الب ارمــج ال يفــرض رســماً.
أعربت المدارس عن الحاجة إلى ربط برامج الفنون بمناهجها الدراس ّية

ـتقصائية هــي جهــات مشـ ِ
ـاركة فــي برنامــج
أن المــدارس التــي شــملتها د ارســتنا االسـ
ّ
بمــا ّ
النموذجيــة ( ،)APSتوقّعنــا أن يكــون دمــج ب ارمــج الفنــون فــي مناهجهــا
مــدارس الفنــون
ّ
ـي
ـي موضوعـ ٍّ
الد ارسـ ّـية جــزءاً مهم ـاً مــن جهدهــا الصريــح ال ارمــي إلــى تطبيــق منهـ ٍـج د ارسـ ٍّ
أهميــة دمــج الب ارمــج التــي توفّرهــا
تسلسـ ٍّ
ـلي لتعليــم الفنــون .استفس ـرنا مــن المــدارس عــن ّ
إن المنظّمــات التــي ال تربــط
منظّمــات الفنــون فــي مناهجهــا الد ارســية .قالــت أغلبيــة المــدارس ّ
إعدادهــا لب ارمــج الفنــون بمنهــج الفنــون الد ارســي الخــاص بمدرســة مــا ولكــن تعمــل أيضـاً علــى
دمــج تعليــم الفنــون فــي مجــاالت م ـواد د ارسـ ّـية أخــرى هــي المرغــوب بهــا بالشــكل األكبــر.
ُذ ِكــر برنامــج الق ـراءة فــي جلسـ ٍ
ـات مفتوحـ ٍـة ( )Open Court Readingباعتبــاره المثــل
ـي آخر مطلوب .إن برنامج القراءة في جلسـ ٍ
ـات
األكثر شــيوعاً لدمج الفنون مع
ٍ
منهج د ارسـ ٍّ
ّ
مفتوحـ ٍـة هــو برنامــج ق ـر ٍ
اءة مرتكــز إلــى المعاييــر يتطلّــب عــادةً ثــاث ســاعات مــن تعليــم
ـيّ .إنــه يفــي بأحــد المتطلّبــات الحديثــة لمنهــج منطقــة لــوس
فنــون اللغــة فــي ك ّل يــوم د ارسـ ّ
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الموحــدة ( )LAUSDالد ارســي والــذي يهــدف إلــى تحســين الق ـراءة لــدى
التعليميــة
أنجلــوس
ّ
ّ
3
ـي مــن الحضانــة إلــى الصــف الخامــس (.)K-5
جميــع الطــاب فــي التعليــم األساسـ ّ
وبحســب مــا قــال مشــارك“ ،تتــاءم نشــاطات الفنــون بشـ ٍ
جيـ ٍـد [مــع البرنامــج]  ...يمكــن
ـكل ّ
ربــط الروايــات فــي ُكتُــب ق ـراءة األطفــال بالد ارمــا ،والموســيقى ،والرقــص .مــن شــأن ربــط
ـاء
الفنــون بالروايــات أن يجعــل [الروايــات] أكثــر
ّ
ديناميكيـةً وأكثــر إثــارةً لإلعجــاب؛ وأكثــر إغنـ ً
ٍ
ٍ
لــأوالد ”.يســتنفد برنامــج الق ـراءة فــي جلســات مفتوحــة الكثيــر مــن اليــوم الد ارســي ،ولذلــك
تحــاول المــدارس اختيــار الب ارمــج التــي تتــاءم مــع المنهــج الد ارســي لبرنامــج الق ـراءة فــي
جلسـ ٍ
ـج يدعــى “نحــن نــروي القصــص” ()We Tell Stories
ـات مفتوحـ ٍـة .شـ ّكل مثـاً برنامـ ٌ
اختيــا اًر شــائعاً لبرنامــج منظّمــة فنــون بســبب مالءمتــه لبرنامــج القـراءة فــي جلسـ ٍ
ـات مفتوحـ ٍـة.
أن الحاجــة ال تدعــو بالضــرورة إلــى مالءمــة
وأشــار مشــاركون قليلــون مــن المــدارس إلــى ّ
قيم ـةً بحـ ّـد ذاتهــا.
الب ارمــج للمنهــج الد ارســي — فهــي مــع ذلــك تبقــى ّ
نادرًا ما ينخرط مستشارو الفنون في المناطق المحل ّية في المواءمة
بين المدارس وبرامج الفنون أو في تقييم البرامج

المحليــة ( )LDAAsقــد ينقلــون
أن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
علــى الرغــم مــن ّ
أن ال منظّمــات الفنــون
المعلومــات بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ( ،)AOsمــن الواضــح ّ
المحليــة علــى نطــا ٍ
ق واسـ ٍـع للمســاعدة
وال المــدارس تلجــأ إلــى مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
فــي المواءمــة بيــن المــدارس إو�عــداد الب ارمــج مــن ِقَبــل منظّمــات الفنــون أو فــي تقييــم إعــداد
ـي ُليعتبــروا نقطــة
ب ارمــج الفنــون .يتمتّــع مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
المحليــة بموقــع طبيعـ ّ
اتّصــال بالنســبة لمنظّمــات الفنــون ومــورداً للمــدارس المنخرطــة فــي تقييــم ب ارمــج منظّمــات
المحليــة ّأنهــم ّقيم ـوا ب ارمــج
ـدد قلي ـ ٌل مــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
الفنــون .ذكــر عـ ٌ
ّ
منظّمــات فنــون ،وأشــار مستشــا ار فنــون فــي منطقتيــن محليتيــن ص ارحـةً إلــى اعتقادهمــا ّأنــه
الخاصــة بــدون تأثيـ ٍـر مــن جانــب مستشــار الفنــون
مــن األفضــل أن تختــار المــدارس برامجهــا
ّ
ـأن
فــي المنطقــة
ّ
المحليــة .وأفــاد مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحليــة ،وكذلــك المــدارس ،بـ ّ
بأنــه يصعــب علــى المــدارس اتّخــاذ قـرار بشــأن
عــدد منظّمــات الفنــون قــد يكــون هائـاً وأقـ ّـروا ّ
منظّمــة الفنــون التــي ســتختارها.
ويتمثّــل إرشــاد قــد تعتمــد عليــه المــدارس بتماشــي برنامـ ٍـج مــا مــع معاييــر المنطقــة.
 3يمكــن االطّــاع علــى صحيفــة وقائــع ِ
تصــف خطــة الق ـراءة فــي المرحلــة االبتدائيــة التابعــة لمنطقــة لــوس أنجلــوس
ٍ
الموحدة ( )LAUSD Elementary Reading Planوبرنامج القراءة في جلسـ ٍ
مفتوحة (Open Court
ـات
التعليمية
ّ
ّ
 )programعلــى الموقــع اإللكترونــي:
http://www.lausd.k12.ca.us/newLAUSDnet/pdf/FACTSHEET_elementaryreading.pdf.

 42الشراكات في مجال تعليم الفنون

ـأن برامجهــا تتماشــى مــع تلــك المعاييــر .وعلــى الرغــم
فقــد أفــادت
ّ
أغلبيــة منظّمــات الفنــون بـ ّ
أن المعاييــر واســعة النطــاق وغيــر
مــن ذلــك ،أشــار عـ ٌ
ـدد مــن المشــاركين مــن المــدارس إلــى ّ
أن أي شــيء تقريبـاً “يتماشــى” معهــا .وبالتالــي ،يجــب أن
ّ
موضوعيــة بحيــث يمكــن اعتبــار ّ
يتجــاوز مســتوى التوجيــه الــذي تحتــاج إليــه المــدارس مــن أجــل االختيــار مجـ ّـرد تحديــد مــا إذا
ـج مــا “مرتكـ اًز إلــى المعاييــر” .وتدعــو الحاجــة أيضـاً إلــى تقييــم الب ارمــج مــن حيــث
كان برنامـ ٌ
ٍ
التعليميــة لمدرســة مــا.
ـي واألهــداف
ّ
مــدى مالءمتهــا للمنهــج الد ارسـ ّ
المحليــة بالخبـرة األكبــر فــي هــذا المجــال ،ولكــن
يتمتّــع مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
ال يتسـ ّـنى لهــم الوقــت لتوفيــر خدمــة التقييــم هــذه للمــدارس .ولع ـ ّل األمــر األكثــر بــرو اًز هــو
المحليــة
ّأنــه بحســب مــا بــدا ال يتسـ ّـنى الكثيــر مــن الوقــت لمستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
للعمــل بالفعــل مــع منظّمــات الفنــون مــن أجــل مســاعدتها علــى تطويــر برامجهــا لتكــون ُم ِّ
كملـةً
محليــة
ألهــداف مناهــج المــدارس الد ارسـّـية أو ُمدمجـةً فيهــا .طــرح مستشــار فنــون فــي منطقــة ّ
يتوجــب علــى المــدارس طرحهمــا لــدى تقييــم إعــداد منظّمــة فنــون
س ـؤالين موجزيــن واللذيــن ّ
المحليــة
حســن تعليمنــا؟ يقـ ّـدم مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
توفِّــر؟ كيــف ُي ّ
للب ارمــج :مــا ُ
الم َ
األول ،ولكـ ّـن المــدارس ال تتعامــل مــع
المســاعدة لبعــض المــدارس لإلجابــة عــن الس ـؤال ّ
وجمــع
مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
المحليــة لمســاعدتها علــى وضــع معاييــر التقييــم ْ
المعلومــات الالزمــة مــن أجــل تقييــم المســاهمات المحتملــة التــي ســيحققها برنامــج منظّمــة
فنــون لتحســين التعليــم.
تبادل المعلومات حول تنظيم ّ
كل شريك
جيــدة بيــن مدرســة ومنظّمــة فنــون مــا بمــدى حصولهمــا علــى
ـاس مهـ ٌّـم لبنــاء عالقــة ّ
يتمثّــل أسـ ٌ
المعلومــات ،والتوجيــه ،والتدريــب بشــأن عمــل الواحــدة األخــرى وتنظيمهــا.
ّ
ّ
ّ
منظمات الفنون
لموظفي
توفر المدارس التوجيه أو التدريب الالزم
ال

ِ
إن معظــم موظّفــي منظّمــات الفنــون الذيــن يعملــون مــع
بحســب مــا ُذكــر فــي الفصــل الثالــثّ ،
التنظيميــة لمدرسـ ٍـة مــا،
بالهيكليــة
المــدارس هــم ّفنانــون محترفــون يملكــون معرف ـةً محــدودةً
ّ
ّ
ومعلّميهــا وطالبهــا ،والمنهــج الد ارســي ،والممارســات التعليميــة ،وأهــداف المدرســة .ســألنا
منظّمــات الفنــون ( )AOsإذا وفّــرت لهــا المــدارس أو المناطــق توجيهـاً أو تدريبـاً للعمــل مــع
ِ
أي مــن المشــاركين بالحصــول علــى مثــل هــذا التوجيــه أو التدريــب ،علــى
المــدارس .لــم ُيفــد ّ
أن ثــاث منظّمــات فنــون أشــارت إلــى ّأنهــا قــد ُد ِعَيــت لمراقبــة نشــاطات المدرســة
الرغــم مــن ّ
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ِ
النموذجيــة التابــع
ـي خــاص ببرنامــج مــدارس الفنــون
ّ
و/أو ُدعَيــت لحضــور اجتمــاع تخطيطـ ّ
الموحــدة (.)LAUSD Arts Prototype School
التعليميــة
لمنطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
ّ
ّ
منظمات الفنون المواد للمدارس قبل إجراء البرامج أو
توفر
نادرًا ما
بعده

ســألنا بالمثــل منظّمــات الفنــون إذا وفّــرت للمعلّميــن أي توجيــه بخصــوص الب ارمــج أو م ـواد
الميدانيــة (التــي ذكرتهــا  38فــي المئــة
إعداديــة بخصــوص برامجهــا .كانــت الرحــات
ّ
ّ
اإلعداديــة
اد
و
ـ
م
ال
ـر
ـ
ي
توف
ـم
ـ
ت
ـي
ـ
ت
ال
ـج
ـ
م
ر
ا
الب
ـن
ـ
م
ا
ـيوع
ـ
ش
ـر
ـ
ث
األك
ع
ـو
ـ
ن
ال
ـون)
ـ
ن
الف
ـات
ـ
م
ظ
من
مــن ّ
ً
ّ
ّ
للمعلّميــن بشــأنها .وأفــادت  16فــي المئــة فقــط مــن منظّمــات الفنــون بتوفيــر م ـواد مســبقة
الفنانيــن.
الفنيــة ،ووفّــرت  9فــي المئــة فقــط إعــداد المعلّميــن لب ارمــج إقامــات ّ
لعــروض األداء ّ
ِ
اإلعداديــة لــورش عمــل
أي واحــدة مــن منظّمــات الفنــون بتوفيــر التوجيــه أو الم ـواد
ّ
ولــم تُفــد ّ
أن منظّمــات الفنــون توفّــر التوجيــه بشــأن
ـي للمعلّميــن .يبــدو ّ
الطــاب أو التطويــر المهنـ ّ
برامجهــا وتنظيمهــا أكثــر ّممــا توفّــر المــدارس التوجيــه حــول كيفيــة عملهــا ،مــا يتّســق مــع دور
منظّمــات الفنــون فــي توفيــر خدمـ ٍـة مــا للمــدارس.
التواصل والتخطيط
يــرد التواصــل والتخطيــط فــي صميــم الش ـراكات بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون .فبــدون
المرجــح أن تكــون الب ارمــج محــدودةً مــن حيــث فعاليتهــا وقــد
فعاليــن ،مــن
ّ
تواصــل وتخطيــط ّ
ـؤدي إلــى شــعور الطرفيــن باالســتياء وعــدم الرضــا.
تـ ّ
بأن المع ّلمين هم نقاط االتصال الرئيس ّية ،إ ّلا ّ
منظمات الفنون ّ
ّ
أن
تفيد
اال ّتصال غير متك ّرر

بعــد بنــاء مدرسـ ٍـة ومنظّمــة فنــون مــا عالقــة عمــل ،يميــل المعلّمــون ليكونـوا نقطــة االتّصــال
([ )point of contact [POCفي المدارس .أفادت تسع وسبعون في المئة من منظّمات
الفنــون (ّ )AOsأنهــا كانــت علــى اتصــال بمعلّــم أو رئيــس كادر .وأفــادت خمســون فــي المئــة
بأنهــا كانــت علــى
بأنهــا كانــت علــى اتصــال بمديــري المــدارس .وأفــادت  32فــي المئــة فقــط ّ
ّ
ٍ
المحليــة .وأفــادت منظّمــات الفنــون بشــكل أكبــر
ـق
ـ
ط
المنا
ـي
ـ
ف
ـون
ـ
ن
الف
ي
ـار
ـ
ش
بمست
ـال
ـ
ص
اتّ
ّ
عبــر الهاتــف ( 50فــي المئــة) أو شــخصياً (53
ـأن التواصــل مــع نقــاط االتصــال جــرى ْ
بـ ّ
فــي المئــة)؛ لــم يكــن البريــد اإللكترونــي أســلوباً اســتخدمته منظّمــات الفنــون بشـ ٍ
ـائع مــن
ـكل شـ ٍ
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أجــل التواصــل مــع نقــاط االتصــال (تســتخدم  24فــي المئــة فقــط مــن منظّمــات الفنــون البريــد
اإللكترونــي للتواصــل مــع المــدارس) .وأفــادت ثــاث وخمســون فــي المئــة مــن منظّمــات الفنــون
تغيـ اًر”“ ،حســب الحاجــة” أو “متقطّعـاً”.
“م ّ
بـ ّ
ـأن االتصــال بنقــاط االتصــال الخاصــة بهــا كان ُ
ّ
منظمات الفنون بأ ّنه يتم التخطيط ألغلبية النشاطات بدون
تفيد
انخراط المدارس

إجابـةً عــن سـؤال بشــأن َمـ ْـن يخطــط لمحتــوى الب ارمــج ،أفــادت  65فــي المئــة مــن منظّمــات
بأنهــا هــي التــي تخطــط فــي المقــام األول لمحتــوى الب ارمــج ،فــي حيــن أفــادت
الفنــون (ّ )AOs
ـأن المــدارس ومنظّمــات الفنــون تخطــط للمحتــوى بشـ ٍ
ـكل مشــترك .وعندمــا
 29فــي المئــة بـ ّ
ُســألت بتفصيـ ٍـل أكبــر عــن الذيــن تعمــل معهــم خــال عمليــة التخطيــط ،اختلفــت النســبة
المئويــة لمنظّمــات الفنــون التــي ذكــرت انخـراط موظّفــي المــدارس أو المناطــق فــي التخطيــط
ّ
أن التخطيــط
ـدو
ـ
ب
ي
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ْ
ّ
ّ
للرحــات الميدانيــة وعــروض األداء المســرحي لمنظّمــات الفنــون فــي الموقــع أو خارجــه
ِ
المســتخلصة
ينطــوي علــى مشــاركة محــدودة جــداً مــن قَبــل المــدارس .ليســت هــذه النتيجــة ُ
ألنــه قــد يكــون مــن األصعــب تصميــم أن ـواع النشــاطات هــذه خصيص ـاً لمدرسـ ٍـة
مفاجئــةّ ،
محـ ّـد ٍ
دة بالمقارنــة مــع نشــاطات أخــرى.
الفنانيــن ال تُشــرك عــادةً موظّفــي المــدارس
علــى الرغــم مــن ذلــك ،حتّــى ب ارمــج إقامــات ّ
ـان فــي مدرســة مــا ،يبــدو التعــاون
أو المناطــق فــي عمليــة التخطيــط .حتّــى عندمــا يعمــل ّفنـ ٌ
الفنــان فــي غرفــة الصــف .بحســب
محــدوداً بيــن الفنــان والمدرســة فــي التخطيــط لعمــل ّ
المشــاركين مــن منظّمــات الفنــون ،يســتدعي التطويــر المهنــي ،وورش عمــل الطــاب،
الجدول رقم 5.3
عينــة منظّمــات الفنــون التــي
ـن
ـ
م
ـة
ـ
المئوي
ـبة
ـ
بالنس
ـج،
ـ
ام
ر
للب
ـط
ـ
التخطي
ـة
ـ
عملي
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
المنخرط
األط ـراف
ّ
ّ
ّ
توفّــر هــذه البرامــج
موظّفو منظّمة الفنون ()AO

موظّفو المدرسة

موظّفو المنطقة

نوع البرنامج
عروض األداء المسرحي

 95في المئة

 16في المئة

 11في المئة

المهني
التطوير
ّ
اسية للطالب
ورش العمل/الدورات الدر ّ

 76في المئة

 47في المئة

 18في المئة

إقامة الفنانين

الميدانية
الرحالت
ّ

 85في المئة

 75في المئة
 91في المئة

 23في المئة

 25في المئة
 36في المئة

 8في المئة

 0في المئة
 0في المئة

مالحظــات :قــد توفّــر منظّمــة فنــون أكثــر مــن نــوع واحــد مــن الب ارمــج .ارجــع الجــدول رقــم  4.4فــي الفصــل ال اربــع ألرقــام
العينــة لهــذه النِ َســب المئويــة.
ّ
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والتعليــم فــي غــرف الصــف انخ ارط ـاً أكبــر مــن جانــب المــدارس فــي التخطيــط للبرنامــج،
إو� ّن الذيــن ينخرطــون فــي التخطيــط هــم عــادةً موظّفــون علــى مســتوى المدرســة بــدالً مــن
موظّفيــن علــى مســتوى المنطقــة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم ُيفــد أكثــر مــن نصــف منظّمــات
ـتقصائية بانخ ـر ٍ
اط مــن جانــب المــدارس أو المناطــق فــي
الفنــون التــي شــملتها د ارســتنا االسـ
ّ
هــذه النشــاطات .يبــدو التطويــر المهنــي مجــاالً يجــري فيــه أكبــر قــدر مــن التخطيــط المشــترك
وهــو علــى األرجــح مجــا ٌل يقتــرن بأكبــر فرصــة للتعــاون.
ّ
منظمات الفنون وبانعدام التعاون
تفيد المدارس بتواصل محدود مع
عمليًا في التخطيط للبرامج

عينتنــا الدرجــة نفســها مــن
لــم تعكــس األمــور التــي أفــاد بهــا المشــاركون مــن المــدارس فــي ّ
عينــة منظّمــات الفنــون .أفــاد مديــرو المــدارس ،ورؤســاء
التواصــل كتلــك التــي أفــادت بهــا ّ
الك ـوادر والمعلّمــون بإج ـراء حـ ّـد أدنــى مــن االتصــال مــع منظّمــات الفنــون ( ،)AOsمــع
اســتثنائين فقــط .فقــد أفــاد رئيــس كادر بإج ـراء تواصــات متواصلــة مــع فـ ٍ
ـرد فــي منظّمــة،
معينــة ْقبــل حــدثٍ
وأفــاد رئيــس كادر آخــر بإج ـراء “الكثيــر” مــن االتصــاالت مــع منظّمــة ّ
مــا ،وخاللــه وبعــده مــن أجــل توفيــر التغذيــات الراجعــة لمنظّمــة الفنــون .بخــاف ذلــك ،كان
بكيفيــة حـ ّل
اتّصــال موظفــي المــدارس بمنظّمــات الفنــون نــاد اًر جــداً ومحــدوداً بمســائل مرتبطــة ّ
بفعاليــة (مثـاً ،وضــع الجــدول الزمنــي لحـ ٍ
ـدث مــا ،إبــاغ المعلومــات بشــأن
ـتية
ّ
قضايــا لوجسـ ّ
أن لجــان األهالــي فــي مدرســتيهما
الزمــان والمــكان ،الترتيــب للنقــل) .وقــد ذكــر مشــاركان ّ
توســع هــذا االتصــال واضح ـاً.
اتّصلــت بمنظّمــة فنــون ،إو�ّنمــا لــم يكــن مــدى ُّ
أن منظّمــات فنــون متعــددة أفــادت بإج ـراء اتصــال مــع المــدارس
علــى الرغــم مــن ّ
أن هــذا التواصــل قــد رّكــز فــي
أقلّــه
ّ
عرضــي حســب الحاجــة ،تشــير إجابــات المــدارس إلــى ّ
األول علــى تنفيــذ معاملــة .يتكـ ّـون “التخطيــط” للب ارمــج ،بحســب أغلبيــة المشــاركين
المقــام ّ
ـتية الخاصــة بحـ ٍ
ـدث مــا ،بــدالً مــن التخطيــط
مــن المــدارس ،مــن التخطيــط للشــؤون اللوجسـ ّ
ّ
لمحتــوى الب ارمــج الفعلــي .ولــم تُِفــد أي واحــدة مــن المــدارس باســتخدام منظّمــات الفنــون
للمدخــات بشــأن إعــداد الب ارمــج ،أو تطويــر المناهــج الد ارسـّـية أو المســاعدة
باعتبارهــا مــورداً ُ
فــي تطويــر تقييمــات الطــاب.
ّ
ّ
يبدو ّ
بمنظمات الفنون
الحد األدنى من االتصال
تفضل
أن المدارس
ّ

مهمــة بشــأن التواصــل الخــاص
كشــفت المقابــات مــع المشــاركين مــن المــدارس عــن رؤيــة ّ
بالش ـراكات فــي مجــال الفنــون .لــم تُعــرب المــدارس عــن الحاجــة إلــى إج ـراء اتّصــال أكبــر
مــع منظّمــات الفنــون .فــي الواقــع ،أثنــى المشــاركون علــى بعــض المنظّمــات بســبب الجهــد
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واالتصــال المحدوديــن المطلوبيــن مــن المــدارس .قــد يرتكــز جزئيـاً تفضيــل الحـ ّـد األدنــى مــن
التفاعــل إلــى القيــود المفروضــة علــى وقــت المعلّميــن ،كمــا قــد يرتكــز جزئيـاً إلــى انعــدام فهــم
األمــور التــي قــد تكســبها المــدارس مــن خــال بنــاء شـراكة فــي مجــال تعليــم الفنــون .وقــد قــال
مشــارك“ :أريــد إج ـراء المزيــد مــن االتصــال بمنظّمــات الفنــون ،ولكننــي ال أعلَــم مــا يمكنهــا
معينــة [ونحــن بإمكاننــا] ‘قبولهــا أو
القيــام بــه مــن أجلنــا ،وك ّل شــيء ُمكلــف .لديهــا ب ارمــج ّ
رفضهــاّ ’.إنهــا ليســت علــى اســتعداد لتلبيــة حاجات[نــا] المحـ ّـددة ،فعلي ـاً ”.قــد يكــون األمــر
النموذجيــة
عينتنــا مــن المــدارس هــي ضمــن برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
أن ّ
أيضـاً هــو ّأنــه ،وبمــا ّ
( ،)APSلــدى هــذه المــدارس حوافــز أو حاجــة أق ـ ّل للعمــل مــع منظّمــات الفنــون لتطويــر
ألن منطقــة لــوس
المنهــج الد ارســي ،وتقييمــات الطــاب ،وللتعــاون بشــأن إجـراء تقييــم الب ارمــج ّ
ـؤدي دو اًر نشــطاً فــي معالجــة هــذه المجــاالت مــن
التعليميــة
أنجلــوس
الموحــدة ( )LAUSDتـ ّ
ّ
ّ
خــال بــذل جهــود مركزّيــة ضمــن المنطقــة.
تقييم البرامج وتلبية حاجات المدارس
مهمـاً لتقييــم تأثيــر الشـراكات علــى الطــاب ،والمعلّميــن،
ُيعتبــر تقييــم الب ارمــج وتقييــم الطــاب ّ
والمــدارس .يمكــن اســتخدام نتائــج تقييــم الب ارمــج أو تقييــم الطــاب لتحســين إعــداد ب ارمــج
التعليميــة بشـ ٍ
ـكل أفضــل .فبــدون التقييــم والتقديــر،
تعليــم الفنــون مــن أجــل تحقيــق األهــداف
ّ
تواجه منظّمات الفنون خطر تطوير برامج ال تُنتج مكاســب تعليمية للطالب أو المعلّمين.
ّ
ّ
ولكن المدارس ليست
منظمات الفنون تقييمات للبرامج،
تجري أغلبية
منخرطة في تصميم التقييمات

ســألنا منظّمــات الفنــون ( )AOsإذا كانــت تتعــاون مــع المــدارس علــى إجـراء تقييمــات للب ارمــج،
أو التخطيــط لمناهــج غــرف الصــف الد ارســية ،أو تصميــم أدوات تقييــم الطــاب ،أو تعزيــز
بأنهــا تتعــاون مــع المــدارس
انخ ـراط المجتمــع واألهالــي .أفــادت ثــاث وخمســون فــي المئــة ّ
إلج ـراء تقييمــات للب ارمــج ،وقالــت  32فــي المئــة ّإنهــا تعمــل مــع المــدارس للتخطيــط لمناهــج
غــرف الصــف الد ارســية ،وأفــادت  24فــي المئــة بالعمــل مــع المــدارس لتصميــم أدوات تقييــم
الطــاب ،وقالــت  47فــي المئــة ّإنهــا تتعــاون مــع المــدارس مــن أجــل تعزيــز انخـراط المجتمــع
واألهالــي.
بجمــع التغذيــات الراجعــة بشــأن
أفــادت أغلبيــة منظّمــات الفنــون ( 53فــي المئــة) ْ
برامجهــا .وبالنســبة لتلــك التــي جمعــت التغذيــات الراجعــة ،فقــد قامــت بذلــك عــادةً مــن
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خــال د ارســات اســتقصائية شــملت المعلّميــن (ذكرتهــا  68فــي المئــة مــن منظّمــات الفنــون)
ـتقصائية شــملت الطـ ّـاب (ذكرتهــا  50فــي المئــة) .يتــم اســتخدام التغذيــات
ود ارســات اسـ
ّ
المحليــة
الراجعــة لمجموعــة مــن األغ ـراض ،بمــا فيهــا إعــداد التقاريــر للواليــة أو للمنطقــة
ّ
(ذكرتهــا  24فــي المئــة مــن منظّمــات الفنــون) ،إو�عــداد تقاريــر لمنظّمــات الفنــون ( 29فــي
العامــة ( 26فــي المئــة) ،إو�عــداد التقاريــر للجهــات الممولــة أو التقاريــر
المئــة) ،والعالقــات ّ
فــي ســياق طلــب الحصــول علــى منحــة ( 32فــي المئــة) ،وبالطبــع ،باعتبارهــا تغذيــات راجعــة
لتحســين البرنامــج ( 68فــي المئــة) .وعلــى الرغــم مــن ّأنــه يبــدو أن أغلبيــة منظّمــات الفنــون
قــد أجــرت تقييم ـاً للب ارمــج ،لــم تُِفــد المــدارس بالعمــل مــع منظّمــات الفنــون لتصميــم أســئلة
التقييــم .فلــو قامــت المــدارس بهــذا األمــر ،قــد يســاعد ذلــك منظّمــات الفنــون علــى تصميــم
تلبــي حاجــات المــدارس ،مثــل الب ارمــج المرتك ـزة إلــى المعاييــر والتــي تكــون مرتبطــة
ب ارمــج ّ
بمنهــج المدرســة الد ارســي أو مدمجــة فيــه.
ّ
منظمات الفنون أ ّنه يمكن تصميم عدد من البرامج خصيصًاّ ،
إال
تدعي
ّ
ّ
أن عددًا قلي ً
ال من المدارس يستفيد من هذا الخيار

تلبــي حاجــات المــدارس مــن حيــث
قالــت منظّمــات الفنــون ّإنهــا توفّــر عــدداً مــن الب ارمــج التــي ّ
مجانيــة ،وب ارمــج تجــري خــال ســاعات
الم ـوارد ووضــع الجــداول
الزمنيــة ،بمــا فيهــا ب ارمــج ّ
ّ
ـي ،وب ارمــج أخــرى تجــري فــي المــدارس .يعـ ّـدد الجــدول رقــم  5.4المواقــع المختلفة
الــدوام الد ارسـ ّ
الجدول رقم 5.4
الزمنية لها
الجداول
ووضع
وتكاليفها،
مواقع البرامج،
ّ

النسبة المئوية من المشاركين
العينة
من منظّمات الفنون في ّ

موقع برنامج الفنون
في الموقع لدى منظّمة الفنون فحسب
في موقع المدرسة فحسب
في الموقعين كليهما
في منشأة أخرى

38
21
32
6

تفرض منظّمة الفنون رسماً على المدارس مقابل البرنامج
نعم
كال
أحياناً

29
56
15

وضع الجدول الزمني
خالل ساعات الدوام الدراسي
خارج ساعات الدوام الدراسي في العام الدراسي
خارج العام الدراسي

88
62
24
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التــي تجــري فيهــا ب ارمــج الفنــون ،ومــا إذا كانــت المنظّمــات تفــرض رســماً علــى الب ارمــج،
باإلضافــة إلــى تحديــد الجــداول الزمنيــة للب ارمــج.
ـأن محتــوى برامجهــا يتوافــق
أفــادت منظّمــات فنــون متعـ ّـددة ( 85فــي المئــة) بـ ّ
ـدد قلي ـ ٌل جــداً مــن
مــع معاييــر تعليــم الفنــون فــي الواليــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،أفــاد عـ ٌ
ـي ( ارجــع الجــدول رقــم .)5.5
منظّمــات الفنــون بـ ّ
ـأن برامجــه مرتبطــة بمنهــج المــدارس الد ارسـ ّ
ٍ
أهميــة توفيــر ب ارمــج
ويعتبــر هــذا األمــر جديــر بالمالحظــة بشــكل خــاص بالنظــر إلــى ّ
ُ
فإمــا ال يتـ ّـم إبــاغ منظّمــات
ـدارس.
ـ
م
لل
ـبة
ـ
س
بالن
ـي
ـ
س
ر
ا
الد
ـدارس
ـ
م
ال
ـج
ـ
ه
بمن
ـة
ـ
ط
تب
ر
م
ـون
ـ
ك
ت
ّ
أن منظّمــات الفنــون عاج ـزة عــن تطويــر ب ارمــج تكــون مرتبطــة
الفنــون بهــذه الحاجــة أو ّ
اسي.
بالمنهج الدر ّ
أن منظّمــات فنــون متعـ ّـددة قــادرة علــى تصميــم برامجهــا خصيصـاً
وعلــى الرغــم مــن ّ
مصممــة خصيصـاً .عندمــا ســألنا
لتتــاءم مــع حاجــات المــدارس ،ال تطلــب المــدارس ب ارمــج
ّ
المــدارس عــن آرائهــا بشــأن تصميــم الب ارمــج خصيص ـاً ،أعربــت عــن شــكوك حــول إمكانيــة
ٍ
ـأن األمــر قــد يســتهلك وقتـاً طويـاً أو قــد يكــون
التصميــم خصيصـاً ،أو أعربــت عــن اعتقــاد بـ ّ
مكلفـاً جــداً ،أو كانــت غيــر متأ ّكــدة مــن األمــور التــي ســتطلبها بالتحديــد.
عينتنــا منظّمــة فنـ ٍ
ـون عــن تصميــم برنامـ ٍـج خصيص ـاً
ســألت ثــاث مــدارس فقــط فــي ّ
ِ
ـأن منظّمــة فنــون لــم تــف بوعدهــا
لتلبيــة حاجاتهــا المحــددة .وأفــادت إحــدى هــذه المــدارس بـ ّ
ـكل محـ ّـدد ،فــي حيــن أفــادت أخــرى بخــوض تجربـ ٍـة إيجابيــةٍ
بتصميــم برنامـ ٍـج خصيص ـاً بشـ ٍ
الجدول رقم 5.5
المئويــة لمنظّمــات الفنــون التــي تملــك برامــج يمكــن تصميمهــا خصيصــاً لتتــاءم مــع حاجــات
النســبة
ّ
اســي
ر
الد
المــدارس
بمنهــج
ترتبــط
أو
المــدارس
ّ
يمكن تصميمه خصيصاً
ليتالءم مع حاجات
المدرسة
 54في المئة

يرتبط بمنهج المدرسة
اسي
الدر ّ
 8في المئة

مسرحي
أداء
ّ
رحلة ميدانية

 53في المئة

 5في المئة

 63في المئة

 13في المئة

تطوير مهني

 35في المئة

 12في المئة

اسية للطالب
ورش عمل/دورات در ّ

 55في المئة

 18في المئة

نوع البرنامج
برنامج إقامة ّفنانين

مالحظة :قد توفّر منظّمة فنون أكثر من نوع واحد من البرامج.
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بأنهــا كانــت تعمــل مــع
مــع برنامــج منظّمــة فنــون
مصمــم خصيص ـاً .وأفــادت رئيســة كادر ّ
ّ
ولكنهــا أعربــت عــن نــوٍع مــن عــدم اليقيــن
منظّمــة فنــون لتصميــم برنامـ ٍـج خصيصـاً لمدرســتهاّ ،
ـأن
حــول مــا إذا ســتكون النتيجــة جيــدة .وذكــرت مــدارس قليلــة ّأنــه كان لديهــا االنطبــاع بـ ّ
التصميــم خصيصـاً كان ُمكلفـاً ،وهــي بالتالــي لــم تطلبــه .قامــت مدرســة عملــت مــع منظّمــة
مصمــم خصيصـاً بذلــك مــن خــال توفيــر األمـوال عبــر اقتـراح منحــة.
فنــون لتشــكيل برنامــج
ّ
وذكــرت مــدارس قليلــة ّأنهــا حصلــت علــى المســاعدة مــن منظّمــة الفنــون فــي اختيــار برنامــج
واعتبــرت هــذه الخدمــة كنايــة عــن تصميــم البرنامــج خصيصـاً لتلبيــة حاجاتهــا.
تشير أهداف الشركاء وتفاعالتهم إلى هيمنة نوع المعامالت
البسيطة
النموذجيــة فــي مجــال
تَ َمثَّــل أحــد أهــداف هــذه الد ارســة بالنظــر فــي مــدى كــون الش ـراكات
ّ
ـجعت المناقشــات حول سياســات تعليم
الفنون معامالت بســيطة أو مشــاريع أكثر تعقيداً .شـ ّ
المؤيديــن ،وصانعــي السياســات فــي مجــال تعليــم الفنــون المــدارس
الفنــون بيــن الخب ـراء ،و ّ
أن بعــض المنخرطين
ومنظّمــات الفنــون علــى تطويــر شـراكات أكثــر تعقيــداً ،علــى الرغــم مــن ّ
فــي هــذه المناقشــات قــد أعرب ـوا عــن قل ـ ٍ
أن المعامــات البســيطة ،المرتبطــة بمســتوى
ق مــن ّ
التعليميــة ،غالبـاً مــا تشـ ّكل القاعــدة المتّبعــة.
أدنــى مــن القيمــة
ّ
باســتخدام تعريــف ريميــر ( )Remerللمعامــات البســيطة مقابــل المشــاريع المشــتركة
أن العالقــة النموذجيــة للشـراكة فــي مجــال الفنــون فــي
(ريميــر [ ،)1996 ،]Remerوجدنــا ّ
تتميــز بجميــع خصائــص معاملــة بســيطة:
ّ
عينتــي د ارســتنا كانــت ّ
ـزودة لب ارمــج الفنــون التــي يمكــن أن تشــتريها المــدارس
•	منظّمــات الفنــون هــي الجهــة المـ ّ
(أو التــي يتــم توفيرهــا مجانـاً فــي بعــض األحيــان) ،وتــؤدي المــدارس دور المســتهلك،
ُمختــارةً مــن بيــن مجموعــة مــن خيــارات ب ارمــج الفنــون.
•	يجــري بحســب مــا يبــدو تفاع ـ ٌل وتخطي ـطٌ للبرنامــج الموضوعــي محــدودان جــداً بيــن
المــدارس ومنظّمــات الفنــون.
•	ال تشــارك المــدارس فــي تصميــم ب ارمــج الفنــون ،وال تجــري منظّمــات الفنــون ()AOs
بشـ ٍ
تكيــف الب ارمــج مــع حاجــات المــدارس
ـكل روتينـ ٍّ
ـي تقييم ـاً للحاجــات أو ال ّ
المحددة.
ّ
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ـأن بإمكانهــا تصميــم
أن منظّمــات فنــون ( )AOsمتعـ ّـددة قــد أفــادت بـ ّ
•	علــى الرغــم مــن ّ
برامجهــا إلــى حـ ّـد مــا بشـ ٍ
أن مثــل هــذا التصميــم
ـاص بالمدرســة ،تــرى المــدارس ّ
ـكل خـ ّ
ـف جــداً أو االثنــان مع ـاً.
ليــس ممكن ـاً ،أو مكلـ ٌ
•	تتواصــل المــدارس مــع منظّمــات الفنــون ( )AOsفــي الغالــب مــن أجــل ح ـ ّل قضايــا
أن
ـتية (مثــلّ ،
لوجسـ ّ
كيفيــة نقــل الطــاب ،توقيــت حضــور ّفنــان لتأديــة نشــاط) ،ويبــدو ّ
الب ارمــج التــي تتطلّــب أق ـ ّل عــدد مــن االتصــاالت وأق ـ ّل وقــت مــن موظّفــي المــدارس
تفضلهــا المــدارس.
هــي الب ارمــج التــي ّ
ـص علــى مســتوى التواصــل
يبــدو ّ
أن فعاليــة بعــض ب ارمــج الفنــون المحتملــة يعيقهــا نقـ ٌ
بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ونقــص علــى مســتوى فهــم منظّمــات الفنــون بوضــوح
لحاجــات المــدارس بمــا يتجــاوز المســائل األساسـّـية مثــل التمويــل ،ووضــع الجــداول الزمنيــة،
ٍ
ٍ
أن
والنقــل .أعربــت المــدارس عــن حاجــة واضحــة إلــى المســاعدة فــي اختيــار الب ارمــج ورأت ّ
منظّمــات الفنــون غالبـاً مــا تكــون غيــر مرنــة أو ال تبالــي بحاجــات المــدارس .فــا منظّمــات
الفنــون وال المــدارس توفّــر أكثــر مــن الحـ ّـد األدنــى مــن التوجيــه لهيكليــات البعــض منهــا
البعــض اآلخــر التنظيميــة وثقافاتــه أو اإلعــداد لالنخـراط فــي منظّمــات الواحــدة األخــرى .ال
تحصــل المــدارس علــى نــوع المعلومــات الــذي تحتــاج إليــه لتحديــد الخيــارات األفضــل مــن
تقدمهــا
تقدمهــا منظّمــات الفنــون ،وال يبــدو أن أنـواع إعــداد الب ارمــج التــي ّ
بيــن الب ارمــج التــي ّ
ٍ
منظّمــات الفنــون تلبــي رغبــة المــدارس فــي الحصــول علــى إعــداد للب ارمــج يكــون مرتكـ اًز إلــى
المعاييــر ومرتبط ـاً بمنهــج المــدارس الد ارســي.
يفســر التواصــل المحــدود بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون “انعــدام الت اربــط” بيــن
قــد ّ
عتبــر منافــع محتملــة متعــددة مــن بيــن
حاجــات المــدارس ومــا تعرضــه منظمــات الفنــون .تُ َ
تلــك التــي يتــم تحقيقهــا مــن الشـراكات األكثــر تطـ ّـو اًر مفقــودةً بســبب التواصــل المحــدود بيــن
المــدارس ومنظّمــات الفنــون .فمثـاً ،ال تســتخدم المــدارس منظّمــات الفنــون باعتبارهــا مــورداً
للمدخــات بشــأن إعــداد الب ارمــج أو إغنــاء المناهــج الد ارســية ،أو تقييــم الطــاب .لكــن ،وعلــى
ُ
الرغــم مــن نقــص التواصــل والتخطيــط الموضوعــي التعاونــي ،يتــم تقديــر بعــض الب ارمــج التــي
ِ
أن الحاجــة
توفّرهــا قلّـةٌ مــن منظّمــات الفنــون الكبــرى مــن قَبــل المــدارس ،وشــعر المشــاركون ّ
لــم تــدعُ لتغييرهــا .قــد تعكــس هــذه التغذيــة الراجعــة قــدرة بعــض منظّمــات الفنــون الكبــرى
علــى تلبيــة حاجــات المــدارس مــن دون تواصــل كثيــف أو تطويــر عالقــات عمــل معقّــدة مــع
ك ّل مدرســة.
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عينتنــا أكثــر شــبهاً
أن أن ـواع الش ـراكات التــي الحظناهــا فــي ّ
وعلــى الرغــم مــن ّ
التحديــات الكامنــة فــي هــذه الش ـراكات معقّــدةّ .إننــا ننقــل فــي
بالمعامــات البســيطة ،تُعتبــر
ّ
يس ـرة التــي وصفتهــا المــدارس ومنظّمــات الفنــون.
الفصــل التالــي
الم ِّ
ّ
التحديــات والعوامــل ُ

الفصل السادس

التحد ّيات التي تعترض الشراكات والعوامل
يسرة لها
الم ِّ
ُ

وو َجــد
صـ َ
ـف الفصــل الســابق أهــداف المــدارس ومنظّمــات الفنــون فــي ّ
َو َ
عينتنــا وتفاعالتهــا َ
ّأنــه يمكــن تمييــز الش ـراكات فــي مجــال الفنــون التــي قمنــا بد ارســتها بالطريقــة األفضــل
التحديــات التــي
باعتبارهــا مــن نــوع المعامــات البســيطة .وبالتالــي ،يجــب النظــر إلــى
ّ
يس ـرة لهــا ،بحســب مــا أفــاد المشــاركون ،فــي ذلــك
الم ِّ
تعتــرض الش ـراكات ّ
الجيــدة والعوامــل ُ
الســياق .وبحســب مــا تشــير إليــه التعليقــات ال ـوارد تعدادهــا فــي الجــداول فــي هــذا الفصــل،
مــال المشــاركون إلــى التركيــز علــى ســبب اعتبــار ّأنــه مــن الصعــب بالنســبة للمــدارس
ومنظّمــات الفنــون بنــاء أي عالقــة عمــل (حتّــى عالقــة بســيطة) وعلــى األمــور التــي يمكــن
أن تســاعد علــى تحســين الش ـراكة فــي ســياق نمــوذج معاملــة بســيطة.
لقــد أفــادت د ارســات أخــرى حــول التحديــات التــي تعتــرض الش ـراكات فــي مجــال
ـأن الش ـراكات يعيقهــا عــادةً النقــص علــى مســتوى الوقــت ،والمــال ،والتخطيــط،
الفنــون بـ ّ
والمعلومــات ،والتواصــل ،والدعــم ،والتقييــم (مثـاً ،ارجــع ســيديل ،إيبيــل ومارتينيلــو [Seidel,
ـص
 ،2001 ،]Eppel, and Martinielloدريس ـزين [ّ .)2002 ،]Dreeszen
يقيــد نقـ ٌ
ويقيــد
علــى مســتوى هــذه العناصــر الرئيسـ ّـية بطبيعتــه نــوع الش ـراكة التــي يمكــن تطويرهــا ّ
يسـرة التــي تعالــج أوجــه النقــص هــذه علــى
الم ِّ
أيضـاً نظريـاً فعاليــة شـراكة مــا .تشــمل العوامــل ُ
ـترك للب ارمــج،
مســتوى الشـراكات فــي مجــال الفنــون الوصــول إلــى التمويــل ،والتخطيــط المشـ َ
وتقييــم حاجــات المــدارس ،وتبــادل المعلومــات وزيــادة التواصــل ،وتشــجيع الدعــم الواســع
لتعليــم الفنــون ،إو�عــادة تخصيــص الوقــت فــي اليــوم الد ارســي و/أو جــدول المعلّميــن الزمنــي.
عينتنــا
وتتنــاول
الم ِّ
يس ـرة التــي عددتهــا المــدارس ومنظّمــات الفنــون فــي ّ
ّ
التحديــات والعوامــل ُ
هــذه العناصــر جميعهــا.
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التحديات
ّ
ّ
منظمات الفنون
من منظور

تحديــات متعـ ّـددة فــي العمــل مــع المــدارس ( ارجــع الجــدول رقــم
عـ ّـددت منظّمــات الفنــون ّ
1
ِ
أن األكثــر شــيوعاً تنــدرج ضمــن ثــاث فئــات واســعة هــي :تمويــل غيــر
 ،)6.1مــع العْلــم ّ
العينــة) ،ومشــاكل لوجســتية
كاف (ذكرتــه  32فــي المئــة مــن منظّمــات الفنــون [ ]AOsفــي ّ
الملقــاة علــى المعلّميــن (ذكرتــه  29فــي المئــة) ،فــي
(ذكرتــه  29فــي المئــة) ،وثقــل األعبــاء ُ
العينــة .يتـ ّـم وصفهــا
حيــن تـ ّـم ذكــر ســتّة تحديــات أخــرى مــن ِقَبــل  15إلــى  20فــي المئــة مــن ّ
جميعهــا فــي مــا يلــي بحســب ترتيــب عــدد المـ ّـرات التــي ذكرتهــا منظّمــات الفنــون.
الجدول رقم 6.1
التحديات التي تعترض الشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها منظّمات الفنون
ّ
تموي ٌل غير ٍ
كاف

العينة)
إحدى عشرة منظّمة ( 32في المئة من ّ

لوجستية
مشاكل
ّ

العينة)
عشر منظّمات ( 29في المئة من ّ

الملقاة على المعلّمين
ثقل األعباء ُ

العينة)
عشر منظّمات ( 29في المئة من ّ

التمويل هو التحدي الرئيسي؛ تُعتبر المنظّمات غير الربحية بالعموم على
وباألخص مع الركود وعمليات  11سبتمبر/أيلول
الحافة مالياً،
ّ
ليست موزانة المدارس كافيةً لدعم إعداد برامج الفنون
ال يستطيع بعض المدارس الحصول على التمويل للنقل
عندما ال تقع مدرسة ما على مقربة من منظّمة الفنون ،ال يريد الموظّفون
أحياناً حضور االجتماعات في المدرسة ،ومن الصعب بالنسبة لألشخاص
من المدرسة القدوم إليهم
إن تقويم المدرسة غير مرن بالكامل،
وباألخص بالنسبة للمدارس التي تعتمد
ّ
ّ
جدوالً زمنياً متعدد المسارات
ويعتبر النقل على متن الحافالت باهظاً بالنسبة لبعض المدارس
النقل صعب؛ ُ
عملية
ات
ر
محاض
قاعة
مستوى
على
نقص
المنشآت:
مستوى
نقص على
ّ
ثمة ٌ
ّ
وغرف مع مكاتب [منقولة]
المعلّمون مجهَدون
المعلّمون مرَهقون ،يصعب التواصل معهم ،ويصعب إقناعهم
المعلّمون منشغلون تماماً باالختبارات

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

يسرة لها
الم ِّ
ّ
التحديات التي تعترض الشراكات والعوامل ُ

الجدول رقم — 6.1
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تكملة

تعليمي غير ٍ
كاف
وقت
ٌّ
ٌ

العينة)
سبع منظّمات ( 21في المئة من ّ

صعوبات على مستوى التواصل
ٌ

العينة)
ّ
ست منظّمات ( 18في المئة من ّ

موقف غير مو ٍ
ات تجاه الفنون
ٌ

العينة)
ّ
ست منظّمات ( 18في المئة من ّ

نقص على مستوى دعم المعلّمين
ٌ

العينة)
ّ
ست منظّمات ( 18في المئة من ّ

مؤسساتية
اطيةٌ
ّ
بيروقر ّ

العينة)
خمس منظّمات ( 15في المئة من ّ

تبديل الموظّفين

العينة)
خمس منظّمات ( 15في المئة من ّ

الضغوط على مستوى الوقت في المدارس
ٍّ
ئيسي
الوقت هو تحد ر ّ
تستغرق الزيارات إلى منظّمات الفنون  60إلى  75دقيقة ،وهي ليست فترة
زمنية طويلة للتواصل مع األطفال
يتنافس تعليم الفنون مع تعليم القراءة على الوقت
ال يتلقّى المعلّمون غالباً الرسائل ويصعب الوصول إليهم باإلجمال خالل النهار
إن التواصل مع المعلمين والموظفين صعب؛ ال يتلقى الموظفون الرسائل
وليس لديهم هواتف
يصعب إقناع المعلّمين؛ ويصعب إجراء حديث جيد معهم يمتد على  20دقيقة
أن
مهمة ّ
ولكنهم ليسوا بالضرورة مقتنعين بذلك فعالً بما ّ
يقول الناس ّ
إن الفنون ّ
الحد منه
األمر
ا
دائم
الفنون هي
ً
األول الذي يتم ّ
ّ
الفنانين غريبي األطوار
يعتبر بعض الناس ّ
وباألخص بالنسبة لمعلّمي غرف الصف
أولوية،
ال تش ّكل الفنون ّ
ّ
يمكن أن يكون لدى المعلّمين مستويات مختلفة من االلتزام
اسية غير الفنون
ليس من الممكن دائماً الحصول على موافقة معلّمي مواد در ّ
تمتد على فترة حصص دراسية متعددة)
(بالنسبة للرحالت
الميدانية التي ّ
ّ
يتردد المعلّمون بزيادة التزاماتهم
المدارس ومنظّمات الفنون هي مؤسسات كبيرة حيث من الصعب بناء
العالقات؛ 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
ٍ
شيء متو ٍ
يبدلون الوظائف [م ار اًر]
من الصعب تطوير
اصل مع أشخاص ّ
على منظّمات الفنون االستمرار بإثبات ذاتها بسبب التغييرات على مستوى
الموحدة ()LAUSD
اإلدارة التي جرت في منطقة لوس أنجلوس التعليمية
ّ
يتمثّل التحدي باالضطرار إلى إعادة حشد التأييد لدى حصول تبديل في
منصب المدير

إن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات حر ّفيــة مــن المقابــات التــي أُجريــت مــع
مالحظــات :تشــمل ّ
العينــة  34منظمــة فنــونّ .
موظّفــي منظّمــات الفنــون.
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ـأن المــدارس ال تملــك أم ـواالً كافي ـةً للدفــع
أفــاد المشــاركون مــن منظّمــات الفنــون بـ ّ
مقابــل إعــداد الب ارمــج ،كمــا ال تملــك منظّمــات الفنــون المــال لتوفيــر اإلعــداد المجانــي للب ارمــج
بالكامــل الــذي تريــده المــدارسُ .يعتبــر هــذا األمــر صحيحـاً بالنســبة للمــدارس المشـ ِ
ـاركة فــي
النموذجيــة ( )APSوالمــدارس التــي ال تشــارك فــي برنامــج مــدارس
برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
النموذجيــة علــى حـ ّـد سـواء .وعلّقــت منظّمــات الفنــون أيضـاً علــى عــدم وجــود مــورد
الفنــون
ّ
التعليميــة
الفرديــة .تنفــق أغلبيــة المناطــق
ي لتحديــد نــوع التمويــل المتوفّــر فــي المــدارس
ّ
ّ
مركــز ّ
اإلجماليــة علــى تعليــم الفنــون،
فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس أقـ ّل مــن  1فــي المئــة مــن موازنتهــا
ّ
ـي لب ارمــج الفنــون
وتُعتبــر األم ـوال المتوفّ ـرة للمــدارس مــن أجــل الوصــول إلــى إعــداد تكميلـ ّ
محــدودة وغالب ـاً مــا تعتمــد علــى األم ـوال التــي يوفّرهــا األهالــي (يونايتــد آرتــس [United
 .)2001 ،]Artsعلــى الرغــم مــن ّأنــه يتــم توفيــر تمويــل تكميلــي للمــدارس المشـ ِ
ـاركة فــي
ّ
النموذجيــة لتعليــم الفنــون ،يتــم اســتخدام أكثــر مــن نصــف التمويــل
برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
النموذجيــة ،بمــا فــي ذلــك الدفــع
مكونــات أساسـّـية أخــرى مــن برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
لتغطيــة ّ
التكميليــة ،واألجه ـزة واإلمــدادات الالزمــة.
للمعلّميــن المســافرين ،و ُكتُــب الفنــون المدرسـ ّـية
ّ
وبالتالــي ،حتّــى لــدى المــدارس المشـ ِ
النموذجيــة أم ـوال
ـاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون
ّ
التكميليــة.
محــدودة نســبياً التــي يمكــن أن تشــتري بهــا الب ارمــج
ّ
قدمــت منظّمــة فنــون
ـتية .حتّــى إو�ن ّ
ويرتبــط بقضيــة التمويــل بعــض القضايــا اللوجسـ ّ
برنامجـاً مجانيـاً ،تبقــى المــدارس بحاجــة إلــى نقــل الطــاب إلــى حيــث يجــري البرنامــج .يمكــن
ـص علــى مســتوى المنشــآت المدرســية المالئمــة (مث ـاً ،قاعــات محاض ـرات
أن يش ـ ّكل نقـ ٌ
منصــات ،غــرف مــع مكاتــب منقولــة) عقب ـةً تعيــق قــدرة منظّمــات الفنــون علــى تقديــم
مــع ّ
ٍ
ـرحي كامـ ٍـل أو أي برنامـ ٍـج علــى اإلطــاق فــي مدرسـ ٍـة مــا .وتشـ ّكل صعوبــة وضــع
أداء مسـ ٍّ
الزمنيــة وتقويمــات المــدارس
الزمنيــة للب ارمــج بســبب انعــدام مرونــة جــداول المــدارس
الجــداول
ّ
ّ
ٍ
ـتية أخــرى ذكرهــا المشــاركون
قضيــة لوجسـ ّ
مشــكلةً أخــرى تـ ّـم ذكرهــا بشــكل شــائع .وتتمثّــل ّ
بالصعوبــة التــي يواجههــا المعلّمــون وموظّفــو منظّمــات الفنــون فــي التم ّكــن مــن االلتقــاء
ـافة بعيـ ٍ
ـاركةٌ علــى مسـ ٍ
شــخصياً .ففــي حــال كانــت تقــع مدرس ـةٌ ومنظّم ـةٌ مشـ ِ
ـدة الواحــدة
ـتعدين لحضــور االجتماعــات
مــن األخــرى ،قــد يكــون الموظّفــون مــن الطرفيــن غيــر مسـ ّ
التخطيطيــة أو غيــر قادريــن علــى ذلــك.
ّ
وعلّقــت منظّمــات الفنــون أيضـاً علــى مــدى إجهــاد عـ ٍ
ـدد مــن المعلّميــن وعلــى الصعوبــة
أن إضافــة
التــي يواجههــا المعلّمــون حتّــى فــي معــاودة االتصــال .والحظــت منظّمــات الفنــون ّ
مهمــة أخــرى بعــد علــى أعبــاء عمــل المعلّميــن الثقيلــة أص ـاً يش ـ ّكل عقب ـةً كبي ـرةً فــي وجــه
ّ
تطويــر عالقــات أفضــل مــع المــدارس.
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بأن المدارس
ـي بوعــي المنظّمــات ّ
يرتبــط التحـ ّـدي المتمثّــل بالوقــت التعليمــي غيــر الكافـ ّ
تخصــص الكثيــر مــن
تمنــح أولويــة أكبــر لمجــاالت م ـواد د ارسـ ّـية أخــرى غيــر الفنــون وال
ّ
القضيــة
ـف لتعليــم الفنــون أو اإلعــداد التكميلــي لب ارمــج الفنــون .ترتبــط هــذه
وقــت غــرف الصـ ّ
ّ
مباشـرةً أيضـاً بتصــور منظّمــات الفنــون ّأنــه ليــس لــدى الـرأي العــام باإلجمــال موقــف مـو ٍ
ات
ّ
أن المعلّميــن ومديــري المــدارس ال يعتبــرون الفنــون أولويـةً فــي تعليــم الطفــل.
إزاء الفنــون و ّ
ٍ
تحديــات فــي العمــل مــع نظــام ُيعتبــر معقّــداً ،وغيــر مــرن،
ذكــرت منظّمــات الفنــون ّ
ـفافية بالنســبة للجهــات الخارجيــة إلــى حــد كبيــر .وفــي ســياق
وبيروقراطي ـاً ،ويفتقــر إلــى الشـ ّ
الخاصــة بشــأن ب ارمــج الفنــون التــي ســتوفّرها،
ي حيــث تتّخــذ ك ّل مدرســة ق ارراتهــا
نظـ ٍـام المركــز ٍّ
ّ
تحدي ـاً كبي ـ اًر بالنســبة لمنظّمــات الفنــون مــن حيــث بنــاء العالقــات .فمــن
تش ـ ّكل المــدارس ّ
أجــل بنــاء ش ـر ٍ
اكات مــع أف ـراد يتمتّعــون بســلطة صنــع الق ـ اررات بشــأن تمويــل الب ارمــج أو
بسـ ٍ
ـلطة علــى تخصيــص الوقــت التعليمــي إلعــداد ب ارمــج الفنــون ،قــد تحتــاج منظّمــة فنــون
المحليــة،
إلــى تطويــر عالقــة عمــل مــع عش ـرات مديــري المــدارس علــى مســتوى المنطقــة
ّ
أو حتّــى المئــات علــى مســتوى المنطقــة كك ّل .وفــي مرحلــة التخطيــط للب ارمــج ،قــد تعمــل
منظّمــات الفنــون مــع عـ ٍ
ـدد أكبــر بعــد مــن المعلّميــن .وليــس مــن المفاجــئ أن يش ـ ّكل تبديــل
الموظفيــن مشــكلةً بالنســبة لمنظّمــات الفنــون التــي تحــاول تطويــر روابــط أقــوى مــع المــدارس.
تعليميــة كبيـرة ،حيــث يســتغرق
ـي إلــى حـ ٍّـد كبيــر مثــل منطقــة
فــي نظـ ٍـام المركــز ٍّ
ي وبيروق ارطـ ٍّ
ّ
بنــاء العالقــات وقت ـاً طوي ـاً ،يش ـ ّكل بنــاء ش ـراكة اســتثما اًر رئيســياً .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
تغي ـ اًر مســتم اًر علــى مســتوى
تكفــل عملي ـاً األعــداد الكبي ـرة مــن األف ـراد فــي نظــام المــدارس ّ
فريــق العمــل.
من منظور المدارس

التحديــات التــي ذكرهــا المشــاركون مــن المــدارس ( ارجــع الجــدول رقــم  )6.2هــي
إن قائمــة
ّ
ّ
وتبيــن إجماعـاً كبيـ اًر حــول األماكــن
ـات
ـ
م
ظ
المن
ـا
ـ
ه
الحظت
ـي
ـ
ت
ال
ـات
ـ
ي
التحد
ـة
ـ
م
قائ
ـن
ـ
م
ـر
ـ
غ
أص
ّ
ّ
التحديــات مــن منظــور
ج
ـدر
ـ
ن
ت
ـون.
التــي تكمــن فيهــا المشــاكل فــي العالقــات فــي مجــال الفنـ
ّ
ـص علــى مســتوى التمويــل ( 64فــي المئــة)،
المــدارس ضمــن سـ ّ
ـت فئــات واســعة هــي :نقـ ٌ
ـص علــى مســتوى الوقــت التعليمــي ( 64فــي المئــة) ،نقــص التكييــف مــن ِقَبــل منظّمــات
نقـ ٌ
الفنــون مــع حاجــات المــدارس ( 55فــي المئــة) ،قضايــا لوجســتية ( 45فــي المئــة) ،معلومــات
غيــر مالئمــة حــول منظّمــات الفنــون ( 36فــي المئــة) ،وصعوبــات علــى مســتوى التواصــل
تحديــات رئيسـّـية متعـ ّـددة — مثــل التمويــل غيــر الكافــي ،والوقــت
( 27فــي المئــة) .تتداخــل ّ
ـتية — مــع تلــك التــي ذكرتهــا منظّمــات الفنــون.
التعليمــي غيــر الكافــي ،والمشــاكل اللوجسـ ّ
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الجدول رقم 6.2
التحديات التي تعترض الشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها المدارس
ّ

مخاوف بشأن التمويل

العينة)
سبع مدارس ( 64في المئة من ّ

قيود من حيث الوقت
ٌ

العينة)
سبع مدارس ( 64في المئة من ّ

ٍ
مالئم لتلبية حاجات
تكييف غير
ٌ
المدرسة

العينة)
ّ
ست مدارس ( 55في المئة من ّ

مشاكل لوجستية

العينة)
خمس مدارس ( 45في المئة من ّ

معلومات غير مالئمة
ٌ

العينة)
أربع مدارس ( 36في المئة من ّ

صعوبات على مستوى التواصل
ٌ

العينة)
ثالث مدارس ( 27في المئة من ّ

موازنة [محدودة]
المسرحي
األداء
أسعار عروض
الفردية مرتفعة جداً
ّ
من المكلف جداً الحصول على جميع اإلمدادات [التي] تلزم
تمتد على ثالثين يوماً هي
إن فترة تطوير قدرات الموظّفين في المنطقة التي ّ
ّ
مخصصة دائماً للقراءة والرياضيات ،ولذلك قد ينبغي على المعلّمين التخلّي
ّ
عن ٍ
يوم آخر لمز ٍيد من تطوير قدرات الموظّفين
إيجاد وقت لالتصال بمنظّمات الفنون
ق ٍ
الوقت — يشعر بعض المعلّمين بضي ٍ
شديد مع برنامج القراءة في جلسات
مفتوحة ( )Open Courtوطلبات أخرى لدرجة ّأنهم ال يتمتّعون بالمرونة
للعمل مع منظّمات الفنون
أن منظّمات الفنون تف ّكر في المدارس االبتدائية ،مثالً ،إنها ترسل
ال أعتقد ّ
مرات متعددة أمو اًر لطالب الصفّين الدراسيين الخامس والسادس [بدالً من
أن تفعل ذلك للصفوف الدراسية األدنى]
ٍ
ٍ
ممتاز مع
بشكل
الفنانون ما يريدون فعله ،األمر الذي ال يتماشى دائماً
يفعل ّ
كيفية عمل المدارس
التحدي مواءمة النشاطات مع معايير الوالية
من
ّ
الحصول على حافالت أمر صعب
وضع الجداول الزمنية أمر صعب
الفنانين أو
تش ّكل المساحة ّ
تحدياً كبي اًر — ال نملك المساحة الكافية الستضافة ّ
عروض األداء المسرحي
صعوبة في إيجاد منظّمة فنون تقع على مقربة من المدرسة بما يكفي وتكون
مهتمة بالعمل معها
ّ
نقص في المعلومات
أريد إجراء المزيد من االتصال بمنظّمات الفنون ،ولكنني ال أعلَم ما يمكنها
القيام به من أجلنا
عدم إدراك األمور التي ستُطلب
التواصل — من الصعب الوصول إلى المعلّمين ومن الصعب بالنسبة للمعلّمين
الوصول إلى منظّمات الفنون
لدي هاتف في غرفتي
التواصل — ليس ّ

إن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات حر ّفيــة مــن المقابــات التــي أُجريــت مــع المعلّميــن،
مالحظــات :تشــمل ّ
العينــة  11مدرســةّ .
ورؤســاء الكوادر ،ومديري المدارس.
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للتحديــات
أن تحديـاً رئيسـّـياً واحــداً ذكرتــه المــدارس لــم يظهــر فــي قائمــة منظّمــات الفنــون
ّ
ّإل ّ
وهــو :نقــص التكييــف مــن ِقَبــل منظّمــات الفنــون مــع حاجــات المــدارس.
التحديــات التــي يطرحهــا
يــدرك تمام ـاً األف ـراد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم فــي المــدارس
ّ
ـي.
النقــص علــى مســتوى الوقــت التعليمــي فــي دمــج إعــداد ب ارمــج الفنــون فــي المنهــج الد ارسـ ّ
ـي وقت ـاً محــدوداً جــداً إلعــداد ب ارمــج الفنــون ،فــي الوقــت المتوفّــر للب ارمــج
يتيــح اليــوم الد ارسـ ّ
تقدمهــا منظّمــات الفنــون وبشــكل أكثــر عمومـاً فــي الوقــت المتوفّــر للمعلّميــن مــن أجــل
التــي ّ
أن وقــت
دمــج تعليــم الفنــون فــي منهجهــم الد ارســي علــى حـ ّـد سـواء .والحظــت المــدارس أيضـاً ّ
التطويــر المهنــي للمعلّــم يرّكــز علــى مجــاالت المـواد الد ارســية “الرئيسـّـية” ،مثــل الرياضيــات
ـت قليـ ٌل للتطويــر المهنــي فــي مجــال الفنــون أو ال يتبقّــى أي وقــت
والعلــوم ،وال يتبقّــى إال وقـ ٌ
لذلــك .هــذا ليــس مصــدر قلــق ذكرتــه منظّمــات الفنــون ،ولكـ ّـن ثلثــي الذيــن قمنــا بمقابلتهــم
فــي المــدارس شــعروا بقلـ ٍ
معلمــون
ق كبيـ ٍـر بشــأن التطويــر المهنــي ،بالنظــر إلــى ّ
أن معظمهــم ّ
مهتمــون بتطويــر مهاراتهــم المهنيــة ومعرفتهــم بتعليــم الفنــون .وبصفتهــم قــادة برنامــج مــدارس
ّ
الفنــون النموذجيــة ،قــد يهتـ ّـم ه ـؤالء المعلّمــون بطبيعــة الحــال بوضــع برنامــج لتعليــم الفنــون
وقــد يشــعرون بالقلــق بشــأن التطويــر المهنــي لبنــاء القــدرة علــى تعليــم الفنــون فــي صفــوف
موظّفــي الهيئــة التعليميــة.
قضيــة الوقــت التعليمــي المحــدود ،الحظــت المــدارس ّأنهــا تبــذل
مــن أجــل معالجــة ّ
جهــداً مــن أجــل ( )1دمــج تعليــم الفنــون فــي التعليــم فــي مجــاالت م ـواد د ارســية أخــرى
ـرحية مــن أجــل توضيــح أمثولــة فــي التاريــخ) و( )2توفيــر إعــداد خارجــي
(مثـاً ،عــرض مسـ ّ
لب ارمــج الفنــون للطــاب ،يكــون مرتك ـ اًز إلــى المعاييــر ،واألهـ ّـم مــن ذلــك ،يرتبــط بمنهـ ٍـج
ـي للفنــون قائــم فــي المدرســة أو يمكــن دمجــه فــي المنهــج الد ارســي فــي م ـواد د ارســية
د ارسـ ٍّ
تلبــي حاجاتهــا ،كانــت
أن منظّمــات الفنــون ال ّ
أخــرى .وبالتالــي ،عندمــا الحظــت المــدارس ّ
تقدمهــا منظّمــات الفنــون ليســت دائمـاً
أن الب ارمــج التــي ّ
المــدارس تشــير باإلجمــال إلــى واقــع ّ
أن الب ارمــج قــد ال تســاعد المــدارس علــى تحقيــق أهدافهــا التعليميــة.
مالئمــة لســن طالبهــا ،و ّ
يلبــي
أن ّ
أهميــة توفيــر إعــداد ب ارمــج ّ
الفنانيــن ومنظّمــات الفنــون ال تفهــم ّ
وتشــعر المــدارس ّ
حاجاتهــا.
ذكــرت المــدارس ،تمامـاً كمــا فعلــت منظّمــات الفنــون ،المســافة المكانيــة بيــن منظّمــات
صعــب المســافة المكانيــة
ـتية تعيــق الش ـراكات .تُ ِّ
الفنــون والمــدارس باعتبارهــا قضيــة لوجسـ ّ
ـخصية بيــن موظفــي منظّمــات الفنــون وموظفــي المــدارس ،كمــا
أكثــر ع ْقــد اجتماعــات شـ ّ
تصعب على المعلّمين والطالب الوصول إلى البرامج .لحضور عروض األداء المســرحي
ّ
التــي تجــري خــارج الموقــع — مث ـاً فــي مركــز منظّمــة فنــون — يتوجــب نقــل الطــاب
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إلــى الموقــع؛ وغالب ـاً مــا ال تتم ّكــن المــدارس مــن االســتفادة مــن الب ارمــج التــي تجــري خــارج
ألنهــا عاجـزة عــن دفــع مصاريــف النقــل .وال يســتطيع المعلّمــون أحيانـاً حضــور ب ارمــج
الموقــع ّ
التطويــر المهنــي إذا كان الحضــور يتطلّــب الكثيــر مــن الوقــت للتنقّــل و/أو يجــري بعــد يــوم
عمــل طويــل أصـاً.
ويش ـ ّكل نقــص المعلومــات حــول منظّمــات الفنــون ،واألمــور التــي لديهــا لتقديمهــا،
واألمــور التــي يمكنهــا القيــام بهــا مــن أجــل مســاعدة المــدارس تحدي ـاً آخــر يعيــق الش ـراكات
وأشــار إليــه المشــاركون مــن المــدارس .تتّســق هــذه المشــكلة مــع النقــص علــى مســتوى
اســتخدام المــدارس إلعــداد الب ارمــج المصمــم خصيصـاً .لــم تذكــر منظّمــات الفنــون نقصـاً فــي
المعلومــات حــول منظّمــات الفنــون باعتبــاره تحديـاً يعتــرض الشـراكات ،ولذلــك يبــدو أنهــا ال
أن المــدارس ال تــدرك
أن بعــض المــدارس يعتبــر هــذا األمــر مشــكلة .وبالمثــل ،بــدا ّ
تــدرك ّ
حاجــة منظّمــات الفنــون إلــى الحصــول علــى مزيـ ٍـد مــن المعلومــات بشــأن المــدارس.
التحديــات علــى مســتوى التواصــل التــي تطرحهــا
علــى الرغــم مــن ذلــك ،تــدرك المــدارس
ّ
وبأنــه غالب ـاً مــا
بأنــه يصعــب الوصــول إلــى المعلّميــن ّ
بالنســبة لمنظّمــات الفنــون وتقـ ّـر ّ
يتسـ ّـنى للمعلّميــن ،عندمــا يســتطيعون الت ّكلــم ،الوقــت إلج ـراء حديــث مقتضــب جــداً فقــط.
ليــس لــدى المعلّميــن هواتــف عمــل خاصــة بهــم وبالتالــي يواجهــون صعوبــة فــي إج ـراء
اتصــاالت حتّــى عندمــا يتسـّـنى لهــم وقــت فـر ٍ
اغ لبعــض الدقائــق القليلــة ،وهــم ال يتلقّــون دائمـاً
رســائلهم الهاتفيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يســتطيع المعلّمــون الوصــول بســهولة إلــى البريــد
اإللكترونــي .ويش ـ ّكل هــذا النقــص علــى مســتوى وســيلة تواصــل أساسـ ّـية عائق ـاً رئيســياً فــي
وجــه بنــاء شـراكات متطـ ّـورة بالكامــل .والحــظ بعــض الذيــن قمنــا بمقابلتهــم فــي المــدارس ّأنــه
أن المــدارس
يمكــن أيضـاً أن يكــون مــن الصعــب الوصــول إلــى موظّفــي منظّمــات الفنــون و ّ
ال تعــرف أحيان ـاً الشــخص المالئــم لالتصــال بــه فــي منظّمــة مــا لطــرح أســئلة حــول ب ارمــج
الخاصــة بالمنظّمــة.
تعليــم الفنــون
ّ
من منظور مستشاري الفنون في المناطق المحل ّية

التحديــات كتلــك التــي ذكرتهــا
المحليــة األنـواع نفســها مــن
الحــظ مديــرو الفنــون فــي المناطــق
ّ
ّ
المــدارس ومنظّمــات الفنــون .وتتمثّــل تلــك التــي ذكرهــا مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
الجيــدة حــول الب ارمــج
المحليــة ( )LDAAsبالشــكل األكثــر شــيوعاً بنقــص المعلومــات ّ
ّ
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المتوف
المحليــة العش ـرة الذيــن
ـق
ـ
ط
المنا
ّ
قمنــا بمقابلتهــم) ،ونقــص علــى مســتوى التمويــل (ذكـره ثالثــة) ،ونقــص علــى مســتوى الوقــت
المخصــص للتخطيــط للب ارمــج ووضــع الجــداول الزمنيــة لهــا (ذك ـره أربعــة) ،ونقــص علــى

يسرة لها
الم ِّ
ّ
التحديات التي تعترض الشراكات والعوامل ُ
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يلبــي حاجــات المــدارس (وذكـره أيضـاً أربعــة) .حـ ّـدد مستشــارو
مســتوى إعــداد الب ارمــج الــذي ّ
المحليــة هــذه التحديــات علــى ّأنهــا عقبــات يواجهونهــا شــخصياً فــي
الفنــون فــي المناطــق
ّ
مســاعدة المــدارس علــى العمــل مــع منظّمــات الفنــون ( )AOsوعقبــات تكافــح المــدارس أيضـاً
للتغلّــب عليهــا.
أن المــدارس ال تــدرك أي ب ارمــج تعليــم
رأى مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
المحليــة ّ
فنــون متوف ـرة وكيــف يمكــن أن تعـ ّـزز هــذه الب ارمــج تعليمهــا للفنــون .قــال بعــض مستشــاري
المحليــة ،تمامـاً مثــل المــدارسّ ،إنــه شــعر ّأنــه مغمــور بعــدد الب ارمــج التي
الفنــون فــي المناطــق
ّ
تقدمهــا المنظّمــات المختلفــة وأعــرب عــن صعوبــة فــي محاولــة ترتيبهــا وتقييمهــا جميعهــا.
ّ
المحليــة إلــى الصعوبــة فــي تقييــم
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تلبــي تلــك الحاجــات .تـ ّـم
حاجــات المــدارس وبعــد ذلــك ،فــي إيجــاد منظّمــة فنــون يمكــن أن ّ
ذكــر ناحيتيــن مــن وضــع الجــداول الزمنيــة مــن ِقَبــل مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة
إن الجــداول الزمنيــة لعمــل المعلّميــن وموظفــي
علــى ّأنهمــا عقبتــان فــي وجــه الش ـراكاتّ .
منظمــات الفنــون تتيــح لهــم قــد اًر صغيـ اًر مــن الوقــت فحســب مــن أجــل التواصــل .قلّمــا يكــون
للمعلميــن وقــت فـراغ لغايــة الســاعة الثالثــة تقريبـاً مــن بعــد الظهــر ،ويعمــل موظّفــو منظّمــات
الفنــون باإلجمــال لغايــة الســاعة الخامســة (أقلّــه كان هــذا تصـ ّـور مستشــار فنــون واحــد فــي
منطقــة محليــة) .وأشــار مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحليــة أيض ـاً إلــى ّأنــه يتــم توفيــر
عــدد مــن ورش العمــل وفــرص التطويــر المهنــي للمعلّميــن فــي فصــل الصيــف ،ولكـ ّـن
المعلّميــن الذيــن يعملــون فــي مــدارس تعمــل علــى مــدار العــام قــد يعجــزون عــن حضــور تلــك
الب ارمــج .وقــد تتضــارب أيضـاً الجــداول الزمنيــة للب ارمــج الصيفيــة مــع دورة موازنــة مدرسـ ٍـة مــا
ألن بعــض المــدارس عاجــز عــن الدفــع مقابــل الب ارمــج التــي يتــم الترتيــب لهــا خــال فصــل
ّ
ـص
الصيــف .وذكــر مستشــار فنــون واحــد فــي منطقــة محليــة ّ
أن هــذه الحالــة تنطبــق باألخـ ّ
النموذجيــة بســبب توقيــت تمويلهــا التكميلــي.
علــى المــدارس
ّ
ّ
الملخص

تلبــي حاجاتــه .يشــعر أولئــك
إن منظّمــات الفنــون ال ّ
قــال أكثــر مــن نصــف المــدارس ّ
أن هــذا األمــر صحيــح لســببين :غالبـاً مــا تكــون ب ارمــج
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم فــي المــدارس ّ
ِّ
وصفهــم الد ارســي ،وهــي ليســت مرتبطــة بمنهــج المدرســة
الفنــون غيــر مالئمــة لسـ ّـن الطـ ّـاب َ
أن منظّمــات الفنــون لــم تذكــر هــذه المشــكلة ،يبــدو ّأنهــا ال تــدرك هــذه
ـي .وبمــا ّ
الد ارسـ ّ
التوقعــات التــي لــدى شــركائها مــن المــدارس .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،يتمثّــل وجــه التشــابه
المحليــة
ـي فــي تصـ ّـور منظّمــات الفنــون ،والمــدارس ،ومستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
الرئيسـ ّ
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ـأن النقــص علــى مســتويي المــال والوقــت يش ـ ّكل تحدي ـاً رئيســياً يعتــرض التشــارك.
بـ ّ
يسرة
الم ِّ
العوامل ُ
حددهــا موظّفــو منظّمــات الفنــون والمــدارس علــى حـ ّـد سـواء هــي
تُعتبــر عوامــل ُم ِّ
يسـرة متعـ ّـددة ّ
نفســها كتلــك التــي تــم تحديدهــا فــي بحـ ٍ
ـث ســاب ٍ
ق حــول الشـراكات فــي مجــال الفنــون (مثـاً:
ّ
ســيديل ،إيبيــل ومارتينيلــو [2001 ،]Seidel, Eppel, and Martiniello؛ دريس ـزين
[ .)2002 ،]Dreeszenوبحســب مــا ُذكــر ســابقاً ،تشــمل ســمات الش ـراكات فــي مجــال
يســر نجاحهــا وفعاليتهــا ( )1أهــداف مشــتركة مــع التشــديد علــى حاجــات
الفنــون التــي تُ ِّ
ـتمر وبنــاء عالقــات؛ ( )3توثيــق البرنامــج ،وتقييــم،
الطـ ّـاب والمــدارس؛ ( )2تواصــل مسـ ّ
فعالــة؛ و( )5تمويـ ٌل ومـوارد ودعـ ٌـم مالئـ ٌـم يتــم الحصــول عليــه
وتحســين الجــودة؛ ( )4قيــادةٌ ّ
مــن خــال األخــذ بزمــام أهــداف الش ـراكات والب ارمــج علــى نطــا ٍ
ق واسـ ٍـع واالســتثمار فيهــا.
التحديــات التــي تعتــرض الش ـراكات فــي مجــال
المســتخلصة بشــأن
ّ
وبمــا يتّســق مــع النتائــج ُ
يسـرة للشـراكات في مجال
الفنون ،تختلف بوضوح أفكار المدارس حول ما يشـ ّكل عوامل ُم ِّ
يسـرة التــي ذكرتهــا
الم ِّ
الفنــون عــن أفــكار منظّمــات الفنــون .يعــدد الجــدول رقــم  6.3العوامــل ُ
منظّمــات الفنــون فــي حيــن يعـ ّـدد الجــدول رقــم  6.4تلــك التــي ذكرتهــا المــدارس.
ّ
منظمات الفنون
من منظور

الميسِّر الذي أفادت به منظّمات الفنون بالشكل األكثر تك ار اًر ( 38في المئة
يتمثّل العامل ُ
إن التواصــل مــع المــدارس هــو
مــن ّ
العينــة) بتطويــر عالقــة عمــل مــع األفـراد فــي المــدارس؛ ّ
العينــة).
عامـ ٌل ُم ِّ
يســر ذو صلــة أشــارت إليــه منظّمــات الفنــون ( 29( )AOsفــي المئــة مــن ّ
ـأن قدرتهــا علــى تطويــر عالقــة عمــل مــع موظّفــي المــدارس قــد
أفــادت منظّمــات الفنــون بـ ّ
ٍ
أن اإلجابــات مــن أولئــك الذيــن قمنــا بمقابلتهــم
تُ ِّ
يســر فهمـاً أشــمل لحاجــات مدرســة مــا ،غيــر ّ
مهتمــة بحســب مــا يبــدو بتيســير الشـراكات
فــي المــدارس قــد كشــفت عــن ّ
أن المــدارس ليســت ّ
ٍ
فعالــة
بهــذه الطريقــة .تريــد المــدارس بالفعــل التواصــل مــع منظّمــات الفنــون ،إو�ّنمــا بطريقــة ّ
واســتراتيجية تتســق مــع نمــوذج المعامــات البســيطة حيــث تعمــل منظّمــات الفنــون فــي المقــام
األول بصفــة جهــة مــزودة للخدمــات.

يسرة لها
الم ِّ
ّ
التحديات التي تعترض الشراكات والعوامل ُ
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الجدول رقم 6.3
يسرة للشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها منظّمات الفنون
الم ِّ
العوامل ُ
عالقات ٍ
عمل مع موظّفي المدرسة

العينة)
ثالث عشرة منظّمة ( 38في المئة من ّ

التزام المعلّمين وحماسهم

العينة)
إحدى عشرة منظّمة ( 32في المئة من ّ

بناء عالقات في المدارس
تطوير عالقة وئام مع المعلّمين
تكافلية
تطوير عالقة
ّ
بأهمية كبيرة
تقترن
الشخصية
االتصاالت
أن
ّ
اتّضح ّ

معين من االلتزام
من
أن يكون لدى المعلّمين مستوى ّ
المهم ّ
ّ
التأييد من جانب المعلّمين
يؤدي إلى حصول ك ّل شيء
إن الحماس والتوق للتعلّم من جانب المعلّم ّ
ّ
بالطريقة الصحيحة
مهتمين
عندما يكون المعلّمون ّ
تواصل

العينة)
عشر منظّمات ( 29في المئة من ّ

احتراف موظّفي منظّمة الفنون
وفنانيها وخبرتهم
ّ

العينة)
تسع منظّمات ( 26في المئة من ّ

دعم من قيادة المدرسة
ٌ

العينة)
سبع منظّمات ( 21في المئة من ّ

ترك خطوط التواصل مفتوحة مع المدرسة
عندما يتواصل المعلّمون بفعالية مع موظّفي منظّمة الفنون
تواصل واضح جداً
التواصل ،بمعنى اإلحاطة بالمعلومات إو�بالغ المدارس بما تفعله منظّمة
الفنون
م/مصمم رقص يتمتّع بجاذبية الشخصية أمر رئيسي
وجود معلّ
ّ
بالمقدمين
قة
معم
ّ
معرفة ّ
الصبر ،والمثابرة ،والرؤية ،وااللتزام ،والتصميم
الفنانين
نوعية ّ
ّ
قوية للموقع
قيادة ّ
يعتمد النجاح على مدير المدرسة وعلى دعمه للفنون
الدعم الذي يوفّره مدير المدرسة من خالل الوقت والموارد
إن العبــارات كنايــة عــن مقتطفــات حر ّفيــة مــن المقابــات التــي أُجريــت مــع
مالحظــات :شــملت ّ
العينــة  34منظّمــة فنــونّ .
موظّفــي منظّمــات الفنــون.
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الجدول رقم 6.4
يسرة للشراكات في مجال الفنون والتي ذكرتها المدارس
الم ِّ
العوامل ُ
برامج مالئمةٌ للصف الدراسي
ومالئمةٌ للمدرسة

العينة)
ثماني مدارس ( 73في المئة من ّ

مالية
مساعدةٌ ّ

العينة)
سبع مدارس ( 64في المئة من ّ

زيادة تعميم المعلومات

العينة)
سبع مدارس ( 64في المئة من ّ

إمكانية وصول أكبر إلى موظّفي
منظّمة الفنون

العينة)
ست مدارس ( 55في المئة من ّ

نقطة اتّصال

العينة)
ّ
ست مدارس ( 55في المئة من ّ

انخ ارطٌ أكبر من ِقَبل المدرسة

العينة)
أربع مدارس ( 36في المئة من ّ

قد يكون من الرائع أن تجد منظّمات الفنون طرق للعمل ضمن قيود المعلّمين
أن الدروس مالئمة لمستوى الصف الدراسي
يجب أن تضمن منظّمات الفنون ّ
إن البرامج التي يبدو ّأنها األكثر إثارةً لالهتمام هي تلك التي تكون مرتبطة
ّ
بما يقومون به ،مثالً الرياضيات ،اللغة ،معايير تعليم اإلنجليزّية لغةً ثانية
()ESL
قد يكون الحصول على اقتراحات بشأن مرحلة ما قبل العمل ومرحلة ما بعد
العمل أم اًر مفيداً
الحد منها
اإلعفاء من الرسوم أو ّ
األموال لمنظّمات الفنون
فعالة من حيث الكلفة
برامج ّ

يجب أن نملك المعرفة بما يمكن أن تقوم به ك ّل منظّمة ،وليس لدينا الوقت
لالتصال بكل واحدة فردياً
ٍ
بشكل أكبر مع المدارسّ ،إنها بحاجة
في حال أرادت منظّمات الفنون االنخراط
إلى نشر المعلومات
مهم
ّ
إن إيصال المعلومات إلى المعلّمين مباشرة أمر ّ
قد يكون من الرائع أن تتم ّكن منظّمات الفنون من الحضور إلى هنا
بما وصوالً أسهل ،مثالً تحديد مواعيد للمدارس
قد تتيح لنا منظّمات الفنون ر ّ
النموذجية
ّ
تقديم المزيد من البرامج والنشاطات؛ الطلب أكبر من اإلمداد على هذا المستوى
مستعد إلجراء االتصال ويحرص على ذلك
شخص
ّ
الصف لتنسيق البرنامج
شخص خارج غرفة
ّ
وجود شخص للتعامل معه

صف دراسي
ضمان تم ّكن المدرسة من المشاركة بأكملها ،أو أقلّه مستوى
ّ
بأكمله
من األفضل القيام بنشاطات ضمن فريق – توفيرها للجميع

يسرة لها
الم ِّ
ّ
التحديات التي تعترض الشراكات والعوامل ُ
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تكملة

موظّفو منظّمة الفنون الذين
يقدمون مساعدة
ّ

العينة)
أربع مدارس ( 36في المئة من ّ

انخ ارطٌ أكبر من ِقَبل األهالي

العينة)
ثالث مدارس ( 27في المئة من ّ

مساعدةٌ في النقل

العينة)
ثالث مدارس ( 27في المئة من ّ

أشخاص جاهزون لإلجابة عن األسئلة ،طوعاً وليس بسخرية
حماس
تجاوب
المزيد من التفاعل مع األهالي وتنظيم أحداث لكل العائلة
تنظيم أحداث أو عروض أداء
مسرحي لألهالي أمر جيد جداً
ّ
توفير الحافالت
وجود وسائل نقل

إن العبارات كناية عن مقتطفات حر ّفية من المقابالت التي أُجريت مع المعلّمين،
مالحظات :شــملت ّ
العينة  11مدرســةّ .
ورؤســاء الكوادر ،ومديري المدارس.

ِ
منظمات
يسـرة التي أفاد بها المشــاركون من
الم ِّ
ّ
ّ
إن التزام المعلّمين هو ثاني العوامل ُ
يهتمــون
ـن
ـ
ي
الذ
ـون
ـ
م
ل
المع
ـاعد
ـ
س
ي
أن
ـن
ـ
ك
يم
ـة).
ـ
ئ
الم
ـي
ـ
ف
(32
ر
ا
ر
ا
ـ
ك
ت
ـر
ـ
ث
األك
ـكل
ـ
ش
بال
الفنــون
ً
ّ
ّ
اهتمامـاً كبيـ اًر بتعليــم الفنــون وبتوفيــر إعــداد ب ارمــج تكميلــي للطـ ّـاب منظّمــات الفنــون علــى
ألن المعلّميــن هــم النقــاط المعتــادة التصــال منظّمــات الفنــون
ـص ّ
العمــل مــع المــدارس ،باألخـ ّ
المهتمــون باطّالعهــم الخــاص علــى
بالمــدارس .وليــس مــن المفاجــئ أن يكــون المعلّمــون
ّ
ٍ
ـاص فــي تيســير العالقــات
الفنــون ،بحســب مــا أُفيــد ،هــم الذيــن ّ
يقدمــون المســاعدة بشــكل خـ ّ
ِ
فــي مجــال الفنــون .تــم تحديــد دعــم مديــري المــدارس مــن خــال قيادتهــم مــن قَبــل  21فــي
يســر مهـ ّـم.
المئــة مــن منظّمــات الفنــون علــى ّأنــه عامــل ُم ِّ
الخاصين
حددت منظّمات الفنون ( 26في المئة) بعض خصائص موظّفيها
وأخي اًرّ ،
ّ
أن منظّمــات الفنــون ترّكــز أكثــر علــى
علــى ّأنهــا عوامــل ُم ِّ
يسـرة للشـراكات ،علــى الرغــم مــن ّ
الفنــان ،فــي حيــن تهتــم المــدارس بشـ ٍ
ـكل أكبــر باســتجابة
الفنــان ومــدى معرفــة ّ
جــودة عمــل ّ
ّ
الفنانين لحاجاتهم.
ّ
من منظور المدارس

يســر الــذي ذكرتــه المــدارس بالشــكل األكثــر شــيوعاً ( 73فــي المئــة) هــو توفُّــر
الم ِّ
ّ
إن العامــل ُ
ب ارمــج فنــون مالئمــة للمدرســة ،والتــي تكــون أيض ـاً مالئمــة للصــف الد ارســي ،ومدمجــة فــي
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ـي ،وتجــري ضمــن القيــود التــي يعمــل المعلّمــون والمــدارس فــي ظلّهــا .ولكـ ّـن
المنهــج الد ارسـ ّ
يسـرة .يعـ ّـزز
الم ِّ
منظّمــات الفنــون لــم تذكــر الب ارمــج المالئمــة للمدرســة باعتبارهــا أبــرز العوامــل ُ
أهميــة الب ارمــج المالئمــة للمدرســة وللصــف الد ارســي مالحظتنــا ّأنــه
التبايــن فــي اآلراء حــول ّ
يلبــي حاجــات المــدارس.
ال يتــم إبــاغ منظّمــات الفنــون
بأهميــة إعــداد ب ارمــج ّ
ّ
الماليــة علــى أنهــا عامــل
وحـ ّـددت أربــع وســتون فــي المئــة مــن المــدارس المســاعدة
ّ
ـي .فقــد ذكــرت توفيــر تمويــل أكبــر لمنظّمــات الفنــون ،كمــا للمــدارس أيض ـاً.
ُم ِّ
يســر رئيسـ ّ
ٍ
ٍ
وأعربــت المــدارس عــن الحاجــة إلــى مزيــد مــن التمويــل مــن أجــل شـراء إعــداد للب ارمــج والدفــع
لمنظّمــات الفنــون مقابــل خدمــات المنظّمــات وأعربــت المــدارس أيضـاً عــن الحاجــة إلــى قيــام
منظّمــات الفنــون باإلعفــاء مــن كلفــة إعدادهــا للب ارمــج أو تخفيضهــا .وبحســب مــا ُذكــر ســابقاً،
أن
قـ ّـدم أكثــر مــن نصــف منظّمــات الفنــون فــي ّ
عينتنــا إعــداداً مجاني ـاً للب ارمــج ،ولكــن بــدا ّ
أهميــة المســاعدة علــى مســتوى
عــدداً قليـاً مــن المــدارس يــدرك هــذا األمــر .وترتبــط بالتمويــل ّ
النقــل ،مــا أشــار إليــه بالتحديــد عــدد صغيــر مــن المــدارس ( 27فــي المئــة).
شـ ّـددت أغلبيــة المــدارس ( 64فــي المئــة) أيض ـاً علــى الحاجــة إلــى قيــام منظّمــات
ـص علــى المعلّميــن مباشـرة.
الفنــون بتعميــم المعلومــات بشــأن برامجهــا علــى المــدارس وباألخـ ّ
علــى الرغــم مــن أن منظّمــات الفنــون تأخــذ باإلجمــال بزمــام المبــادرة فــي توفيــر معلومــاتٍ
ّ
عبــر البريــد،
ات
ر
ـو
ـ
ش
من
أو
ـات
ـ
ب
كتي
ـال
ـ
س
إر
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـادة
ـ
ع
ـك
ـ
ل
وذ
ـدارس،
بشــأن برامجهــا للمـ
ً
ْ
ّ
ٍ
ـس إعـراب المــدارس عــن الحاجــة إلــى الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــدم رضاهــا
َع َكـ َ
ـؤدي أســلوب البريــد المباشــر الــذي تســتخدمه منظّمــات الفنــون
علــى وســيلة االتصــال هــذه .يـ ّ
( )AOsإلــى عـ ٍ
ـدد كبيــر مــن المعلومــات المتباينــة التــي ال تصــل البتــة إلــى المعلّميــن عــادة،
أن الغــرض منــه ترويجــي أكثــر منــه توفيــر المعلومــات ،وال
وغالب ـاً مــا ُينظــر إليــه علــى ّ
يوفّــر المعلومــات التــي تحتــاج إليهــا المــدارس مــن أجــل إج ـراء عمليــات اختيــار مســتنيرة
للب ارمــج .وأشــار بعــض المشــاركين مــن منظّمــات الفنــون إلــى وجــوب وضــع دليــل لمنظّمــات
الفنــون والفنانيــن العامليــن مــع المــدارس ،علــى الرغــم مــن ّأنــه لــم تتــم اإلشــارة إلــى هــذا األمــر
يسـ اًر( .واعتبــا اًر مــن تاريــخ إعــداد هــذا العمــل ،كانــت منطقــة لــوس
بالتحديــد باعتبــاره عامـاً ُم ِّ
الموحــدة [ ]LAUSDفــي ســياق تجميــع دليـ ٍـل مماثــل).
التعليميــة
أنجلــوس
ّ
ّ
فــي ســيا ٍ
ـأن وصــول أســهل
ق مماثــل ،أفــادت
ّ
أغلبيــة مــن المــدارس ( 55فــي المئــة) بـ ّ
يقدمــون مســاعدة والمتجاوبيــن
ـص الموظّفيــن الذيــن ّ
إلــى موظّفــي منظّمــات الفنــون ،وباألخـ ّ
يســر الش ـراكات مــع منظّمــات الفنــون مــن خــال إتاحــة الفرصــة
(ذكرتــه  36فــي المئــة)ُ ،ي ِّ
وجمــع المعلومــات بشــأن منظّمــات الفنــون وبرامجهــا.
لموظّفــي المــدارس لطــرح األســئلة ْ
ولزيــادة وصولهــم إلــى موظّفــي منظّمــات الفنــون ،أشــار المشــاركون مــن المــدارس إلــى
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يتوجــب علــى منظّمــات الفنــون إج ـراء زيــارة إلــى المــدارس أو تحديــد مواعيــد للمــدارس
ّأنــه ّ
مهتمــون بمســاعدة
لالتصــال بالمنظّمــات .قــال المشــاركون مــن منظّمــات الفنــون ّإنهــم
ّ
ٍ
خصــص وأشــاروا إلــى تبــادل المعلومــات حــول
الم ّ
المــدارس علــى كســب مزيــد مــن الوصــول ُ
موظفــي المــدارس أو فــي أيــام األبـواب المفتوحــة
الب ارمــج مــن خــال لقــاءات غيــر رســمية مــع ّ
فــي المــدارس .فبــدالً مــن محاولــة تطويــر عالقــات مــع موظّفــي منظّمــات فنــون متعدديــن،
أن “مســؤول” يتــم تعيينــه قــد يش ـ ّكل صلــة
أشــارت أغلبيــة المــدارس ( 55فــي المئــة) إلــى ّ
المهتمــة بالوصــول إلــى ب ارمــج الفنــون ومنظّمــات الفنــون التــي توفّــر
الوصــل بيــن المــدارس
ّ
هــذه الب ارمــج .يمكــن أن يكــون هــذا المســؤول شــخصاً فــي منظّمــة فنــون ،أو فــرداً يتــم تحديــده
ٍ
ِ
اإلضافيــة ،أو
ي للمعلومــات
ّ
مــن قبــل ائتــاف لمنظّمــات الفنــون ليعمــل بمثابــة مصــدر مركــز ّ
المحليــة
إن الهــدف مــن منصــب مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
شــخصاً تابع ـاً للمدرســةّ .
تمــت
هــو العمــل بمثابــة صــات وصــل بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ،ولكــن ،بحســب مــا ّ
مناقشــته فــي الفصــل الخامــس ،يتجــاوز الطلــب علــى هــذا النــوع مــن الدعــم القــدرة الحاليــة
لمستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة ( )LDAAsإلــى حـ ّـد كبيــر.
يسـرة قــد تُفيــد فــي توســيع نطــاق األخــذ بزمــام أهــداف
حـ ّـددت المــدارس أيضـاً عوامــل ُم ِّ
ش ـر ٍ
اكة مــا فــي مجــال الفنــون وبرامجهــا واالســتثمار فيهــا .فقــد تــم ذكــر تأســيس انخ ـراط
أكبــر علــى نطــاق المدرســة مــن ِقَبــل  36فــي المئــة مــن المــدارس ،وهــو أمــر يعكــس قلق ـاً
عام ـاً بشــأن إنصــاف الطـ ّـاب وتوســيع إعــداد ب ارمــج الفنــون ليشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن
الطــاب .وقــد تمــت اإلشــارة إلــى انخـر ٍ
اط أكبــر مــن جانــب األهالــي ،وذلــك فــي المقــام األول
ّ
مــن خــال حضــور األهالــي ألحــداث الفنــون ،مــن ِقَبــل  27فــي المئــة مــن المشــاركين مــن
المــدارس.
من منظور مستشاري الفنون في المناطق المحليّة

متعددة لتيســير الشـراكات
قدم مستشــارو الفنون في المناطق
المحلية ( )LDAAsاقتراحات ّ
ّ
ّ
ـدد مــن االقت ارحــات علــى الطُــرق لتمكيــن منظّمــات
ـ
ع
ـز
ـ
ك
ر
ـون.
ـ
ن
الف
ـات
ـ
م
ظ
ومن
ـدارس
ـ
م
ال
ـن
ـ
بي
ّ
ّ
ٌ
الفنــون مــن فهــم حاجــات المــدارس فهم ـاً أفضــل ولتفهــم المــدارس ومستشــارو الفنــون فــي
تقدمــه منظّمــات الفنــون ( )AOsللمــدارس فهم ـاً أفضــل.
المناطــق
المحليــة مــا يمكــن أن ّ
ّ
يتوجــب علــى موظّفــي منظّمــات
أشــار مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
المحليــة إلــى ّأنــه ّ
ّ
الفنــون زيــارة المــدارس مــن أجــل مراقبــة الصفــوف الد ارسـّـية والمعلّميــن وهــم يعملــون لالطّــاع
التعليميــة،
مباش ـرةً علــى حاجــات المــدارس فيمــا يتعلّــق بمناهــج الفنــون الد ارسـ ّـية ،والم ـواد
ّ
المحليــة
ـدد آخــر مــن اقت ارحــات مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ف عـ ٌ
وهـ َـد َ
ّ
وتدريــب المعلّميــنَ .

 68الشراكات في مجال تعليم الفنون

المعمقــة حــول منظمــات
إلــى إيجــاد طــرق ليــؤدوا دور مســتودعات لمزيـ ٍـد مــن المعلومــات
ّ
تقدمهــا تلــك المنظمــات للمــدارس .أشــار بعــض مستشــاري
الفنــون واألمــور التــي يمكــن أن ّ
الفنــون فــي المناطــق المحليــة إلــى وجــوب أن ُيســمح لهــم بحضــور ب ارمــج منظمــات الفنــون
ـكل مباشـ ٍـر واكتســاب فهـٍـم أعمــق لكيفيــة ُّ
مجانـاً ليتمكنـوا مــن تقييــم الب ارمــج بشـ ٍ
تمكــن الب ارمــج
مــن تلبيــة الحاجــات التعليميــة .وتمــت أيضـاً اإلشــارة إلــى ب ارمــج التطويــر المهنــي لمستشــاري
الفنــون فــي المناطــق المحليــة ،والتــي قــد تُم ّكــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة مــن
تطويــر المعرفــة والمهــارات فــي المجــاالت التــي ُيعتبــرون فيهــا م ـوارد معلومــات للمــدارس
معينــة .والحــظ أيضـاً
ومــن تقييــم المنظمــات والب ارمــج التــي يمكــن أن تكــون مالئمــة لمــدارس ّ
مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحليــة أنهــم أرادوا أن تتوفــر لهــم الفرصــة لزيــارة المــدارس
شــخصياً إلجـراء اتصــاالت عــن كثــب أكبــر مــع موظفــي المــدارس ،ولفهــم حاجــات المــدارس
المحـ ّـددة فهمـاً أفضــل ،ولمســاعدة المــدارس علــى إيجــاد ب ارمــج فنــون مالئمــة.
األمر الذي لم يرِ ْد في اإليجابات عن المقابالت :الحاجة إلى تقييم البرامج

المحليــة
لــم تذكــر ص ارحـةً المــدارس ،وال منظّمــات الفنــون وال مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
ـتمر للب ارمــج باعتبارهــا
( )LDAAsتوثيــق الب ارمــج ،أو تقييــم الب ارمــج ،أو التحســين المسـ ّ
عو ِ
أن أغلبيــة منظّمــات الفنــون
امــل ُم ِّ
يس ـرة للش ـراكات فــي مجــال الفنــون .وعلــى الرغــم مــن ّ
كيفيــة ارتبــاط هــذه
( 53فــي المئــة) أفــادت بإج ـراء تقييمــات لبرامجهــا
الخاصــة ،ليســت ّ
ّ
التقييمــات بتيســير الش ـراكات فــي مجــال الفنــون أو المســاهمة فــي تقييــم حاجــات المــدارس
بأنهــا تســتخدم
أمـ اًر واضحـاً .أفــادت ثمــان وســتّون فــي المئــة مــن منظّمــات الفنــون (ّ )AOs
التقييمــات فــي تحســين الب ارمــج ،إو�ّنمــا قــد يرّكــز هــذا التحســين علــى مجـ ٍ
ـال آخــر غيــر المجــال
مفصلــة حــول
الــذي قــد تختــاره المــدارس .لــم نطلــب مــن منظّمــات الفنــون توفيــر معلومــات
ّ
األســئلة التــي تطرحهــا فــي نمــاذج التقييــم التــي ترســلها إلــى عمالئهــا ،ولكــن فــي حــال رّكــزت
يلبــي حاجــات مدرســة مــا ،مثــل الدمــج فــي
هــذه األســئلة علــى مــا إذا كان إعــداد الب ارمــج ّ
ـي ،والمالءمــة للصــف الد ارســي ،واالســتجابة لحاجــات أخــرى ،فقــد تُ َم ِّكــن
المنهــج الد ارسـ ّ
ارتبــاط تقييــم الب ارمــج بشـ ٍ
ـكل أكثــر مباش ـرةً بتيســير عمــل منظّمــات الفنــون مــع المــدارس.
ّ
الملخص

الجيــدة ،ليــس مــن
بالنظــر إلــى االختــاف فــي تشــخيص العقبــات التــي تعتــرض الش ـراكات ّ
المفاجــئ أن تشـ ّـدد المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى عوامــل مختلفــة باعتبارهــا عو ِ
امــل
ِ
أهميــة هــو توفُّــر ب ارمــج
الم ِّ
ُم ِّ
يســر األكثــر ّ
يسـرة لتلــك الشـراكاتّ .ادعــت المــدارس ّ
أن العامــل ُ
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ـي والتــي تكــون مدمجــة فــي المنهــج الد ارســي وتعمــل ضمــن
فنــون مالئمــة للصــف الد ارسـ ّ
أولويــة بالنســبة
أن هــذه الب ارمــج ال تشـ ّكل ّ
القيــود التــي تواجههــا المــدارس والمعلّمــون .غيــر ّ
األولويــات ّأنــه ال يتـ ّـم إبــاغ
ويبيــن التبايــن فــي
ّ
لمنظّمــات الفنــون التــي قمنــا بمقابلتهــاّ .
منظّمــات الفنــون بوضــوح بالحاجــة إلــى هــذا اإلعــداد للب ارمــج.
إن تطويــر عالقــة عمــل مــع فـ ٍ
ـرد فــي ك ّل مدرســة هــو األمــر
لقــد قالــت منظّمــات الفنــون ّ
أن موظّفــي المــدارس
أهمي ـةً لبنــاء ش ـراكات ّ
األكثــر ّ
جيــدة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم يبـ ُـد ّ
مهتمــون بالحصــول علــى المعلومــات التــي ستســاعدهم
مهتمــون ببنــاء عالقــات كمــا هــم
ّ
ّ
ويعتبــر التعميــم األفضــل
ة.
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ّ
ّ
ُ
ِ
يس ـ اًر ذكرتــه أغلبيــة المــدارس ( 64فــي
للمعلومــات حــول ب ارمــج منظّمــات الفنــون عام ـاً ُم ِّ
مكانيــة الوصول
المئــة) .وسـلّط ك ّل مــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون الضــوء علــى التواصــل إو� ّ
باعتبارهمــا ِ
مهميــن.
عامليــن ُم ِّ
يس ـرين ّ
مــن المثيــر لالهتمــام اإلشــارة إلــى ّأنــه ،وفــي حيــن يواجــه بعــض منظّمــات الفنــون
مقاومـةً لتعليــم الفنــون فــي صفــوف موظّفــي الهيئــة التعليميــة ،ينظــر حوالــي ثلــث منظّمــات
اكة ّبنـ ٍ
ي لشـر ٍ
ـاءة مــع المــدارس.
الفنــون ( )AOsإلــى حمــاس المعلّميــن علــى ّأنــه أمـ ٌـر مركــز ٌّ
لــم يذكــر موظّفــو المــدارس حمــاس المعلّميــن باعتبــاره ِ
يسـ اًر ،علــى الرغــم مــن ّأنهــم
عامـاً ُم ِّ
يقدمــون مســاعدة (ورّبمــا هــذا نظيــر
أهميــة موظّفــي منظّمــات الفنــون الذيــن ّ
أشــاروا إلــى ّ
المتحمســين).
للمعلّميــن
ّ
ِ
المحليــة
يسـرة التــي أشــار إليهــا مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
الم ِّ
ّ
ولقــد رّكــزت العوامــل ُ
فعاليــة لتقييــم المعلومــات وتعميمهــا ،رّبمــا مــن خــال مستشــاري
علــى توفيــر أســاليب أكثــر ّ
ـؤدون دور جســر بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون .ولــم
الفنــون فــي المناطــق
المحليــة الذيــن يـ ّ
ّ
المحليــة إلــى وجــوب أن يرّكــز المعلّمــون علــى
أي مــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ُي ِشــر ٌّ
ّ
بنــاء العالقــات أو وجــوب الطلــب منهــم ترتيــب جميــع المعلومــات حــول جميــع ب ارمــج الفنــون
التــي يتـ ّـم تقديمهــا .ويتمثّــل األمــر الــذي أشــارت إليــه بوضــوح المجموعــات الثــاث جميعهــا
التــي قمنــا بمقابلتهــا بالحاجــة إلــى فهـٍـم أفضــل مــن جانــب المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى
ـكل أفضــل إلــى األخــرى والعمــل معهــا وأهميــة وجــود مسـ ٍ
حـ ّـد سـواء لكيفيــة الوصــول بشـ ٍ
ـؤول
ّ
يمكــن أن يشـ ّكل صلــة وصــل بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون.

الفصل السابع
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الخالصات
عينتنــا هــي عــادةً مــن نــوع المعامــات البســيطة التــي
إن الش ـراكات فــي مجــال الفنــون فــي ّ
ّ
ترّكــز علــى توفيــر تعريــف الطــاب إلــى الفنــون أكثــر منــه علــى زيــادة معرفــة الطــاب
ـؤدي منظّمــات الفنــون دور بائعــي ب ارمــج الفنــون التــي توفّــر
بالفنــون أو مهاراتهــم فيهــا .تـ ّ
عــادةً تجربــة فنــون لمـ ّـرة واحــدة تشــتريها المــدارس.
المزودة-المســتهلك ال تُفيــد بفعاليــة
أن نمــوذج العالقــة بيــن الجهــة
لقــد وجدنــا أيض ـاً ّ
ّ
أي مــن الطرفيــن وهــي بالتالــي تعجــز عــن تلبيــة حاجــات ك ّل مــن الطــاب والمعلّميــن.
كبيـرة ّ
أن منظّمــات الفنــون والمــدارس ترّكــز علــى تطويــر قــدرات الطــاب ،تبحــث
وعلــى الرغــم مــن ّ
ـي والتــي يمكــن ربطهــا بمناهــج المــدارس الد ارســية
المــدارس عــن ب ارمــج مالئمــة للصـ ّ
ـف الد ارسـ ّ
أو دمجهــا فيهــا والعمــل ضمــن القيــود التــي تعمــل المــدارس والمعلّمــون فــي ظلّهــا .غيــر
عبــرت عنــه منظّمــات الفنــون التــي قمنــا
أن توفيــر مثــل هــذه الب ارمــج ليــس هدف ـاً صريح ـاً ّ
ّ
أن منظّمــات الفنــون ( )AOsال تــدرك
ـة
ـ
ن
عل
الم
ـداف
ـ
ه
األ
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
ي
التبا
ـذا
ـ
ه
ـن
ـ
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ـا.
ـ
ه
بمقابلت
ّ
ّ
ُ
ـف الد ارســي ومدمجــة فــي مناهجهــا
ـ
ص
لل
ـة
ـ
م
مالئ
ـج
ـ
م
ر
ا
ب
ـى
ـ
ل
إ
ـة
ـ
ماس
ـة
ـ
ج
حا
ـدارس
أن لــدى المـ
ّ
ّ
ّ
ٍ
أن منظّمــات الفنــون ليســت علــى اطّــاع كاف علــى
الد ارسـ ّـية .بــدالً مــن ذلــك ،قــد ّ
يبيــن ّ
بفعاليــة.
مناهــج المــدارس الد ارسـ ّـية وأهدافهــا التعليميــة مــن أجــل تلبيــة هــذه الحاجــة
ّ
وتُعتَبــر المــدارس بالمثــل قلق ـةً بشــأن تطويــر قــدرات المعلّميــن وتســعى وراء بنــاء
عالقــات فــي مجــال الفنــون توفّــر التطويــر المهنــي للمعلّميــن .وعلــى الرغــم مــن ّأنــه لــدى
أكثــر مــن نصــف منظّمــات الفنــون التــي قمنــا بمقابلتهــا ب ارمــج توفّــر التطويــر المهنــي ،قلّمــا
شـ ّـددت منظّمــات الفنــون علــى تطويــر قــدرات المعلّميــن باعتبــاره هدفـاً مرجـواً مــن التشــارك
مــع المــدارس .كان هــذا األمــر مفاجئ ـاً بشـ ٍ
ـاص بالنظــر إلــى وعيهــا الكبيــر حــول
ـكل خـ ّ
أهميــة الت ـزام المعلّميــن
التأثيــر الســلبي لمقاومــة المعلّميــن للش ـراكات فــي مجــال الفنــون و ّ
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ودعمهــم للفنــون فــي تيســير الشـراكات .وبصــرف النظــر عــن تطويــر قــدرات الطــاب ،تمثّلــت
المرجوة من التشــارك والتي ذكرتها منظّمات الفنون بالشــكل األكثر شــيوعاً بح ْشــد
األهداف
ّ
ـور لعملهــا والترويــج للفنــون بشـ ٍ
جمهـ ٍ
ـكل أكثــر عمومـاً — وهمــا هدفــان لــم تتقاســمهما معهــا
المــدارس.
ـي لشـراكات ناجحــة،
ُيعتبــر التفاعــل بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ،وهــو أمــر رئيسـ ّ
ضئي ـاً .فمث ـاً ،تُطـ ّـور منظّمــات الفنــون عــادةً الب ارمــج مــن دون ُمدخــل مــن المــدارس.
الكتيبــات التــي ترســلها منظّمــات
وتختــار المــدارس مــن بيــن هــذه الب ارمــجُ ،مســتخدمةً غالبـاً ّ
الفنــون عبــر البريــد وأمــور أخــرى قليلـ ٍـة لتحديــد خياراتهــا .ال يجــري أي تواصــل تقريب ـاً بيــن
تمــت مقابلتهــم
موظّفــي المــدارس بشــأن اختيــار الب ارمــج ،ولــم ُي ِفــد ٌّ
أي مــن األف ـراد الذيــن ّ
منهجيــة الختيــار الب ارمــج .وقلّمــا تتــم استشــارة مستشــاري
باعتمــاد عمليــة صنــع ق ـ اررات
ّ
الفنــون فــي المناطــق المحليــة ،والذيــن هــم فــي الموقــع المالئــم مــن أجــل توفيــر اإلرشــاد فــي
اختيــار الب ارمــج وتقييمهــا ،إن مــن ِقَبــل المــدارس أو مــن ِقَبــل منظّمــات الفنــون .حتّــى بعــد
اختيــار برنامــج ،نــاد اًر مــا تتواصــل المــدارس ومنظّمــات الفنــون ،باســتثناء الحــاالت التــي
ـتية ،مثــل وضــع الجــدول الزمنــي أو النقــل .وال
يجــري فيهــا ذلــك مــن أجــل حـ ّل قضايــا لوجسـ ّ
توفّــر منظّمــات الفنــون وال المــدارس أكثــر مــن الحـ ّـد األدنــى مــن التوجيــه لهيكليــات الواحــدة
التنظيميــة وثقافتهــا أو اإلعــداد لالنخـراط فــي منظّمــات البعــض منهــا البعــض
منهــا األخــرى
ّ
اآلخــر.
أتــى التمويــل فــي أعلــى القائمــة بالنســبة لــك ّل مــن منظّمــات الفنــون والمــدارس باعتبــاره
تحديـاً رئيســياً يعتــرض الشـراكات .وتتطلّــع منظمــات الفنــون إلــى المــدارس لمســاعدتها علــى
ّ
المشـ ِ
ـاركة فــي برنامــج مــدارس الفنــون
ـدارس
ـ
م
ال
ـى
ـ
حت
ـدارس،
ـ
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ل
وتتط
ـا.
ـ
ه
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ر
إي
ـز
ـ
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ز
تع
ّ
ّ
ُ
فعالــة مــن
ّ
مولــة تمويـاً جيــداً ،إلــى منظّمــات الفنــون باعتبارهــا طريقــة ّ
النموجيــة ( )APSو ُ
الم ّ
حيــث الكلفــة لتكميــل تعليــم الفنــون .بالنســبة للمــدارس ،وفــي المرتبــة الثانيــة بعــد التحـ ّـدي
المتمثّــل بالتمويــل غيــر الكافــي ،يأتــي النقــص علــى مســتوى الوقــت التعليمــي .علــى الرغــم
أن المــدارس تواجــه هــذا
أن بعــض منظّمــات الفنــون ( 21فــي المئــة) يــدرك ّ
مــن ّأنــه يبــدو ّ
التحـ ّـدي ،أتــى هــذا التحـ ّـدي فــي مرتبــة أدنــى بكثيــر فــي قائمتهــا.
وقالــت ثمـ ٍ
إن تطويــر عالقــات مــع
ـان وثالثــون فــي المئــة مــن منظّمــات الفنــون ّ
جيــدة .فــي المقابــل،
األف ـراد فــي ك ّل مدرســة كان األمــر األكثــر أهمي ـةً لبنــاء ش ـراكات ّ
يفضلــون بمعظمهــم الش ـراكات مــن نــوع
تشــير اإلجابــات مــن موظّفــي المــدارس إلــى ّأنهــم ّ
ـزودة والمســتهلك مقابــل تلــك مــن نــوع المشــروع المشــترك
المعامــات البســيطة بيــن الجهــة المـ ّ
ألن الشـراكات البســيطة تتطلّــب جهــداً قليـاً لترتيبهــا
األكثــر إشـراكاً ( ارجــع الفصــل الثانــي) ّ
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مهتمــون ببنــاء العالقــات بقــدر مــا هــم
أن موظّفــي المــدارس
والمحافظــة عليهــا .ال يبــدو ّ
ّ
مهتمــون بالحصــول علــى المعلومــات التــي ستســاعدهم علــى تحســين اختيــار الب ارمــج وفعاليــة
ّ
المعاملــة .ويشـ ّكل التعميــم األفضــل للمعلومــات حــول ب ارمــج منظّمــات الفنــون ِ
يسـ اًر
عامـاً ُم ِّ
للش ـراكات ذكرتــه أغلبي ـةٌ مــن المــدارس ( 64فــي المئــة) .وس ـلّطت المــدارس ومنظّمــات
الفنــون علــى حـ ّـد س ـواء الضــوء علــى التواصــل إو�مكانيــة الوصــول باعتبارهمــا ِ
عامليــن
يس ـرين مهميــن بشـ ٍ
ـكل خــاص.
ُم ِّ
ّ
التوصيات
أن مجــال تعليــم الفنــون كان يعــزز تأســيس شـراكات مشــتركة مــع منظمــات
علــى الرغــم مــن ّ
الفنــون ،وأشــار البعــض فــي المجــال (مث ـاً ،دريس ـزين [ )2002 ،]Dreeszenإلــى زيــادة
تعقيــد هــذه الش ـراكات ،تشــير د ارســتنا إلــى االســتمرار بتوفيــر إعــداد ب ارمــج الش ـراكات فــي
ٍ
يسـرة التــي
الم ِّ
مجــال الفنــون بالشــكل األكثــر تواتـ اًر فــي ســياق معاملــة بســيطة .ترّكــز العوامــل ُ
األول علــى تحســين فعاليــة الشـراكات
أشــارت إليهــا المــدارس ومنظّمــات الفنــون فــي المقــام ّ
ـتمرة علــى وقــت المعلّــم ومديــر
ضمــن نمــوذج المعاملــة البســيطة .وبالنظــر إلــى الطلبــات المسـ ّ
متعددة بين مدرســة ومنظّمة فنون
المدرســة ،من
المرجح بحســب ما يبدو أن تبقى شـراكات ّ
ّ
مــا علــى شــكل معامــات بســيطة.
أن المعامــات
قــد توفّــر المشــاريع المشــتركة تأثي ـ اًر تعليمي ـاً محتم ـاً أكبــر ،غيــر ّ
البســيطة تقتــرن علــى الرغــم مــن ذلــك بإمكانيــة توفيــر تعليــم الفنــون والتدريــب الفعاليــن
للمعلّميــن ،ومديــري المــدارس ،والطــاب ويمكــن أن تســاهم بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍـر فــي تطبيــق تعليــم
اإلمكانيــة
الفنــون فــي المــدارس وفــي اســتدامتها علــى المــدى الطويــل .ال يمكــن تحقيــق هــذه
ّ
إال إذا تم ّكنــت المــدارس ومنظّمــات الفنــون مــن إيجــاد طــر ٍ
ق أخــرى ،بــدالً مــن بنــاء عالقــات
عمــل وثيقــة بيــن موظفــي المــدارس وموظّفــي منظّمــات الفنــون ،وذلــك مــن أجــل تحديــد
العناصــر الرئيســية للش ـراكات الناجحــة وهــي :أهــداف مشــتركة ،فهــم هيكليــات الواحــدة
تلبــي الحاجــات والقيــود التــي لــدى الش ـريكين علــى
األخــرى
التنظيميــة ،وحاجاتهــا ،وب ارمــج ّ
ّ
حـ ّـد س ـواء ،وقاعــدة واســعة مــن الدعــم واألخــذ بزمــام األمــور ،وتقييــم الب ارمــج.
وفــي ضــوء نتائجنــا المســتخلصة ،ترّكــز توصياتنــا علــى كيفيــة ُّ
تمكــن المــدارس
ُ
ـزودة
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ـ
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ـين
ومنظّمــات الفنــون مــن تحسـ
ّ
كيفيــة تحقيــق تطـ ُّـور الش ـراكات
ومســتهلك (أي نمــوذج المعاملــة البســيطة) بــدالً منــه علــى ّ
فــي مجــال الفنــون القائمــة بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون لتصبــح مشــاريع مشــتركة أكثــر
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عينـ ٍـة صغيـرةّ ،إل ّأنهــا توفّــر
المســتخلصة ترتكــز إلــى ّ
تعقيــداً .وعلــى الرغــم مــن ّ
أن نتائجنــا ُ
بعض التوصيات المفيدة لتحســين الشـراكات في مجال الفنون .ستســاعد اإلرشــادات التالية
الموصــى بهــا علــى ضمــان تم ُكــن الب ارمــج التــي يتـ ّـم تطويرهــا ضمــن إطــار عمــل الجهــة
المــزودة والمســتهلك مــن تلبيــة حاجــات المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ّـد سـواء ،بشـ ٍ
ـكل
ّ
أكثــر فعاليــة.
ّ
ومنظمات الفنون وحاجاتها األوسع
بناء شراكات تعالج أهداف المدارس

بحســب مــا ذكرنــاه ســابقاً ،يرتكــز نمــوذج المعاملــة البســيطة فــي األســاس علــى المدرســة
ـزودة للخدمــات .يفتــرض
بصفتهــا مســتهلك وعلــى منظّمــة الفنــون بصفتهــا بائــع أو جهــة مـ ّ
أن لــدى منظّمــات الفنــون ( )AOsخدمــة ّقيمــة يمكنهــا أن توفّرهــا للمــدارس.
هــذا النمــوذج ّ
وتقـ ّـدم منظّمــات الفنــون التــي شــاركت فــي د ارســتنا مجموعــة مــن الب ارمــج بمــا فيهــا التطويــر
المهنــي والتدريــب للمعلّميــن؛ والب ارمــج خــارج الموقــع (مث ـاً ،عــروض األداء المســرحي،
الزيــارات إلــى المتاحــف) وورش العمــل للطــاب؛ والب ارمــج فــي الموقــع (مثـاً ،إقامــة الفنانيــن،
زيــارات الفنانيــن إلــى غــرف الصــف ،عــروض األداء المســرحي التــي تســتخدم منشــآت
ـي مر ِ
تكـ ٍـز
المدرســة)؛ والدعــم مــن جانــب المعلّميــن والدعــم اإلداري فــي تطويــر منهـ ٍـج د ارسـ ٍّ
التكميليــة.
إلــى المعاييــر ،وتقييمــات الطــاب ،وم ـواد غــرف الصــف
ّ
أن لــدى المــدارس شــيء
ويفتــرض نمــوذج الشـراكة مــن نــوع المعاملــة البســيطة أيضـاً ّ
تقدمــه لمنظّمــات الفنــون .شـ ّـددت الد ارســات الســابقة حــول الش ـراكات فــي مجــال الفنــون
ّ
(مث ـاً ،دريس ـزين [2002 ،]Dreeszen؛ ســيديل ،إيبيــل ومارتينيلــو [Seidel, Eppel,
2001 ،]and Martiniello؛ لينــد وليندســاي [ )2003 ،]Lind and Lindsleyعلــى
جعــل تعلُّــم الطــاب وحاجــات المــدارس أمريــن مركزييــن بالنســبة للشـراكة .ال تشـ ّكل
أهمّيــة ْ
ّ
عــادةً حاجــات منظّمــات الفنــون محـطّ التركيــز الصريــح للشـراكات فــي مجــال الفنــون ،والحــظ
بعــض المراقبيــن (ســيديل ،إيبيــل ومارتينيلــو [،]Seidel, Eppel, and Martiniello
يتوجــب علــى منظّمــات الفنــون أن تضــع حاجــات الطــاب والمــدارس فــي
ّ )2001أنــه ّ
الخاصــة لــدى العمــل مــع المــدارس .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
مرتبــة أعلــى مــن حاجاتهــا
ّ
وبحســب مــا الحــظ آخــرون ،غالبـاً مــا تبنــي منظّمــات الفنــون الشـراكات مــن أجــل زيــادة بــروز
األول (دريسـزين
اتيجية لح ْشــد الجماهيــر لمنظّماتهــا
الفنــون وبمثابــة اســتر ّ
ّ
الخاصــة فــي المقــام ّ
[2002 ،]Dreeszen؛ مــاك كارثــي وجينيــت [2001 ،]McCarthy and Jinnett؛
ريميــر [.)1996 ،]Remer
مهتمــة بتحقيــق بــروز أكبــر ،وزيــادة التمويل
ّإننــا نعلــم مــن د ارســتنا ّ
أن منظّمــات الفنــون ّ
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ٍ
تمــت مالحظتــه
لمنظّماتهــا ،وحشــد الجماهيــر ،وتعزيــز الفنــون بشــكل أوســع .وبحســب مــا ّ
ـرحي (مــاك كارثــي وآخــرون
فــي د ارســة أجرتهــا مؤسســة  RANDحــول فنــون األداء المسـ ّ
[ ،)2001 ،]McCarthy et al.تســتخدم منظّمــات الفنــون مجموعــة مــن االســتراتيجيات
لتزدهــر فــي ســو ٍ
بحيــة التعامــل
ق تــزداد فيهــا المنافســة،
ويتوجــب علــى المنظّمــات غيــر الر ّ
ّ
مــع الضغــوط الماليــة الكبيـرة .وجــد رينــز ولو ارنــس ()1998( )Renz and Lawrence
ّأنــه ،وفــي الوقــت الــذي تتبـ ّـرع فيــه المؤسســات بمزيـ ٍـد مــن المــال لمنظمــات الفنــون ،تتوقّــع
ٍ
تلــك المؤسســات بشـ ٍ
أن ِمَن َحهــا ســتوفّر وص ـوالً عام ـاً أكبــر إلــى الفنــون ،وهــي
ـكل مت ازيــد ّ
تطلــب بشـ ٍ
ـكل مت ازيـ ٍـد أن تبرهــن منظّمــات الفنــون عــن منافــع برامجهــا االجتماعيــة األوســع.
ـتد الحاجــة إليــه لمنظّمــات
ال يمكــن أن توفّــر المــدارس مباش ـرةً بعــض التمويــل الــذي تشـ ّ
الفنــون فحســب ،إو�ّنمــا يمكنهــا أيضـاً أن توفّــر فرصـةً لمنظّمــات الفنــون لتبرهــن عــن تأثيرهــا
اإليجابــي علــى مجتمــع المــدارس ،وبالتالــي زيــادة نجــاح منظمــة فنــون فــي االســتحواذ علــى
المرجــح أكثــر أن يكســب برنامــج فنــون
أشــكال أخــرى مــن التمويــل .فمث ـاًُ ،يعتبــر مــن
ّ
يبرهــن عــن مسـ ٍ
ـاهمة كبيـرٍة فــي تعلُّــم الطــاب وتطويــر قــدرات المعلّميــن الدعــم مــن المجتمــع
الممولــة ،والمــدارس األخــرى بالمقارنــة مــع برنامـ ٍـج يوفّــر مجـ ّـرد التعريــف
ـي ،والجهــات
ّ
المحلـ ّ
إلــى الفنــون.
مــن خــال العمــل مــع المــدارس ،تكســب منظّمــات الفنــون أيض ـاً الوصــول إلــى
ـتقبلية (أي
الجماهيــر
الحاليــة (أي المعلّميــن ،والمديريــن ،واألهالــي) والجماهيــر المسـ ّ
ّ
الطــاب) ،مــا يعـ ّـزز الدعــم للفنــون بشـ ٍ
ـكل أوســع .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،كشــفت المقابــات
أن تأييــد الفنــون ومســاعدة منظّمــات الفنــون علــى ح ْشــد جمهــور لعملهــا ليســا
مــع المــدارس ّ
المســتخلصة مــع الرســالة
هدفيــن صريحيــن تســعى إليهمــا المــدارس .وتتســق هــذه النتيجــة ُ
أن الحاجــة تدعــو إلــى تركيــز الش ـراكات فــي
المست ــنتجة مــن الد ارســات الســابقة ومفادهــا ّ
ُ
مجــال الفنــون علــى تعلُّــم الطـ ّـاب .علــى الرغــم مــن ذلــك ،يتجاهــل هــذا المنظــور مبــدأ مهمـاً
مهمــة .وهــو يتجاهــل
ألي شـراكة — أي ّ
أن أهــداف الشـريكين علــى حـ ٍّـد سـواء وحاجاتهمــا ّ
أيض ـاً الســياق األوســع الــذي يمكــن أن تكــون فيــه ب ارمــج تعليــم الفنــون ناجحــة ومســتدامة.
ـتقبلية فــي الفنــون (مــن خــال حضــور الب ارمــج والمشــاركة
تقــوم مشــاركة الطـ ّـاب المسـ ّ
العمليــة) والدعــم العــام لتعليــم الفنــون علــى التجــارب التعليميــة التــي يتــم توفيرهــا للطــاب
ّ
اآلن .لطالمــا ارتبــط تعليــم الفنــون والتجربــة فــي هــذا المجــال فــي سـ ّـن الطفولــة ارتباط ـ ًا
قوي ـاً بمشــاركة مت ازيــدة فــي مجــال الفنــون فــي سـ ّـن الرشــد (بيرجونــي وســميث [Bergoni
1996 ،]and Smith؛ أورينــد وكيجــان [ ،)1996 ،]Orend and Keeganحتــى
لــدى اســتبعاد أثــر المســتوى التعليمــي (أي ترتبــط مســتويات التعليــم األعلــى باحتمــال أكبــر

 76الشراكات في مجال تعليم الفنون

للمشــاركة فــي الفنــون ودعمهــا) .فبــدون دعـ ٍـم عـ ٍـام واســع لتعليــم الفنــون واإلق ـرار بمســاهمة
تعليــم الفنــون فــي رفــاه الس ـ ّكان االجتماعــي واالقتصــادي ،مــن المشــكوك فيــه أن يســود
ويعتبــر الدعــم
ـمية األمر ّ
مكونـاً رئيســياً فــي نظــام المــدارس الرسـ ّ
يكيــةُ .
تعليــم الفنــون باعتبــاره ّ
الواســع للفنــون مــن ِقَبــل مجموعــات أصحــاب الشــأن الرئيســيين فــي المــدارس (أي ،الطــاب،
مكون ـاً ضروري ـاً لبقــاء تعليــم الفنــون علــى المــدى
والمعلميــن ،ومديــري المــدارس واألهالــي) ّ
األطــول .لــن يتـ ّـم تحقيــق إمكانيــة أن تحـ ّـول الشـراكات فــي مجــال تعليــم الفنــون التعليــم العــام
ـادةً د ارســيةً رئيســيةً إال إذا فهمــت المــدارس ومنظّمــات الفنــون كيفيــة ت اربــط
وجعــل الفنــون مـ ّ
ْ
أهدافهــا.
التركيز على المع ّلمين

ـأن منظّمــات
يتمثّــل اختــاف واضــح بيــن أهــداف منظّمــات الفنــون وأهــداف المــدارس بـ ّ
الفنــون لــم تذكــر تطويــر قــدرات المعلّميــن باعتبــاره هدف ـاً مهم ـاً مرج ـواً فــي العمــل مــع
أن نصــف منظّمــات الفنــون
المســتخلصة مفاجئــة بالنظــر إلــى ّ
المــدارس .تُعتبــر هــذه النتيجــة ُ
( )AOsالتــي قمنــا بمقابلتهــا يوفّــر التطويــر المهنــي للمعلّميــن .فالتطويــر المهنــي هــو أيضـاً
مجــا ٌل حيــث يبــدو أن المــدارس تصبــح أكثــر انخ ارطـاً فــي عمليــة التخطيــط بالمقارنــة مــع مــا
تقــوم بــه مــع أنـواع أخــرى مــن ب ارمــج الفنــون (مثـاً ،عــروض األداء المســرحي ،الزيــارات إلــى
المتاحــف) .وأشــارت منظّمــات الفنــون بشـ ٍ
التحديــات التــي تعتــرض
أن أحــد
ـكل شـ ٍ
ّ
ـائع إلــى ّ
العمــل مــع المــدارس يتمثّــل بالنقــص علــى مســتوى الدعــم مــن المعلّميــن ،ولكــن ِ
يسـ اًر
عامـاً ُم ِّ
ّ
يؤيــد ذلــك االنتبــاه األكبــر الــذي
للعمــل مــع المــدارس هــو التـزام المعلّــم بالفنــون .مــن جديــدّ ،
يتــم إيــاؤه لتطويــر معرفــة المعلّميــن بالفنــون وتعلُّمهــا .حتّــى المعلّميــن الذيــن لــم يســعوا إلــى
التطويــر المهنــي فــي مجــال الفنــون يمكــن أن يصبحـوا جــزءاً مــن قاعــدة أكبــر لألخــذ بزمــام
األمــور بالنســبة لتطبيــق تعليــم الفنــون فــي المــدارس (مثـاً ،أشــار أحــد المعلّميــن الذيــن قمنــا
يتوجــب علــى منظّمــات الفنــون تقديــم بطاقــات مجانيــة أو بسـ ٍ
ـعر ُم َخفَّــض
بمقابلتهــم إلــى ّأنــه ّ
لفعالياتها أو أماكنها) .يمكن أن يســاعد تشــجيع المعلّمين على المشــاركة في مجال الفنون
علــى معالجــة شــكوكهم أو عــدم اهتمامهــم بتعليــم الفنــون وبالفنــون بالعمــوم.
(إنهم يوفّرون تعليم الفنون)
ُيعتبر المعلّمون أساســيين بالنســبة لتعلُّم الطالب مباشـرةً ّ
بأهميــة
وغيــر مباش ـرة (مــن خــال إظهــار اهتمامهــم بالفنــون ودعمهــم لهــا) .تُقـ ّـر المــدارس
ّ
تدريــب المعلّميــن علــى تعليــم الفنــون وليشــعروا بال ارحــة لدمــج الفنــون فــي تعليمهــم .وتُقـ ّـر
بأنــه مــن المهـ ّـم زيــادة وعــي المعلّميــن حــول الفنــون وحماســهم بشــأن إدراج
المــدارس أيضـاً ّ
ـص عليهــا قانــون التعليــم
الفنــون فــي التعليــم العــام .وبمــا ّأنــه يبــدو ّ
أن المتطلّبــات التــي ينـ ّ
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اإلل ازمــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” ( )No Child Left Behind Actتُْرِغــم المعلّميــن
علــى زيــادة وقتهــم التعليمــي للرياضيــات ،والقـراءة ،والعلــوم ،قــد يت ارجــع الوقــت المتــاح لتعليــم
الفنــون.
يتمثّــل أحــد حلــول هــذه المشــكلة بدمــج الفنــون فــي مناهــج د ارسـ ّـية أخــرى .علــى
المســتوى االبتدائــي ،حيــث نــاد اًر مــا يكــون للمــدارس أخصائيــون فــي مجــال فنــون ،مــن المهـ ّـم
بشـ ٍ
ـاص توفيــر التدريــب للمعلّميــن والــذي يم ّكنهــم مــن الشــعور بال ارحــة لتعليــم الفنــون
ـكل خـ ّ
ـي بوضــوح حاجــة ذات أولويــة
واكتســاب المهــارات فــي هــذا المجــال .يشـ ّكل التطويــر المهنـ ّ
قصــوى قــد تُبلــي منظّمــات الفنــون حســناً بالتركيــز عليهــا .وبالنظــر إلــى الم ـوارد المحــدودة
يتوجــب علــى المــدارس ومنظّمــات الفنــون علــى حـ ٍّـد سـواء االســتثمار
المتوفّـرة لتعليــم الفنــونّ ،
فــي تطويــر قــدرات المعلّميــن اآلن .علــى عكــس االســتثمار فــي الطــاب ،الذيــن ســيغادرون
مدرسـةً مــا فــي نهايــة المطــاف ،يتيــح االســتثمار فــي المعلّميــن انتقــال المنافــع الناجمــة عــن
ذلــك االســتثمار إلــى طـ ّـاب آخريــن ،إو�لــى أصحــاب شــأن رئيســيين آخريــن فــي مجــال تعليــم
ٍ
الفنــون (معلّميــن آخريــن ،ومديــري المــدارس ،واألهالــي ،وأعضــاء المجتمــع) ،وبشـ ٍ
محتمل
ـكل
يغيــر المعلّمــون الوظائــف) .يمكــن أن يســاهم تعليــم المعلّميــن
إلــى مــدارس أخــرى (عندمــا ّ
ـمية
وتدريبهــم فــي مجــال الفنــون إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر فــي تطبيــق تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرسـ ّ
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 الب ارمــج الــذي يتـ ّـم تقديمــه
ـي أن تقوم المدارس
لها من خالل تقييمها لذلك اإلعداد للبرامج واختيارها ّإياه .من األساسـ ّ
بتوفيــر المعلومــات لمنظّمــات الفنــون بشــأن حاجاتهــا خــال مرحلــة “الشـراء” وفــي تغذياتهــا
الخاصــة ،ومــن
الراجعــة بشــأن الب ارمــج .ومــن المهـ ّـم أن تقــوم المــدارس أوالً بتقييــم حاجاتهــا
ّ
ثـ ّـم بتحديــد مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر ونظــام لتقييــم الب ارمــج .ولدعــم هــذه العمليــة ،يجــب
جمــع المعلومــات حــول ب ارمــج الفنــون
أن تحـ ّـدد المــدارس نظام ـاً منهجي ـاً بســيطاً مــن أجــل ْ
التــي تأخــذ حاجــات المــدارس فــي االعتبــار .تحــاول مــدارس متعــددة علــى امتــداد البلــد وضــع
مناهــج د ارسـ ّـية تدعــم معاييــر التعليــم فــي مجــال الفنــون ودمــج تلــك المناهــج الد ارسـ ّـية فــي
ٍ
ـي يكــون كامـاً أصـاً .ففــي حــال أعربــت المــدارس
طلبــات أخــرى علــى جــدول مدرســة زمنـ ّ
بوضــوح عــن حاجاتهــا إلــى ب ارمــج تعليــم فنــون تكــون مرتبطــة بمناهجهــا الد ارسـ ّـية أو تقـ ّـدم
طرقـاً لدمجهــا فــي مـواد د ارســية أخــرى ،ســتُنتِج منظّمــات الفنــون مزيــداً مــن الب ارمــج المرتبطــة
بالمناهــج الد ارســية أو المدمجــة فيهــا ،األمــر الــذي ســيزيد إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر قيمــة إعــداد الب ارمــج
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الخارجــي التــي تتصورهــا المــدارس وقــد يزيــد مــن مقــدار التمويــل المتوفِّــر لهــذه الب ارمــج.
ِ
ستخدم
للم
توفير معلومات شاملة وصديقة ُ

أن حتّــى المعلومــات
مــن الواضــح مــن التغذيــات الراجعــة مــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون ّ
األساسـّـية حــول هيكليــات الواحــدة األخــرى التنظيميــة وأهدافهــا قــد تشـ ّكل خطــوةً أولــى مفيــدةً
باتجــاه تحقيــق فهـٍـم متبـ ٍ
ـادل لحاجــات الواحــدة األخــرى وقيودهــا ونحــو تطويــر واســتخدام أكثــر
مفصلــة حــول إعــداد
فعاليــة لب ارمــج تعليــم الفنــون .يجــب أن تـ ّ
ّ
ـوزع منظّمــات الفنــون معلومــات ّ
الب ارمــج المتوفــر لديهــا ،بمــا فــي ذلــك الب ارمــج التــي يمكــن تصميمهــا خصيصـاً ،وتلــك التــي
ترتبــط بمنهــج د ارســي مشــترك مثــل برنامــج القـراءة فــي جلسـ ٍ
ـات مفتوحــة (،)Open Court
ّ
وتلــك التــي يمكــن دمجهــا فــي مـواد د ارســية أخــرى فــي المدرســة ،والمهــارات أو المعرفــة التــي
ســتبنيها الب ارمــج ،واألعمــار أو الصفــوف الد ارسـّـية التــي يمكــن أن تخدمهــا الب ارمــج ،وتكاليــف
البرامج.
تدعــو الحاجــة أيضـاً إلــى عــرض المعلومــات التــي يتــم توفيرهــا للمــدارس بحيــث تكــون
جمع المعلومات والمحافظة على مختلف الرســائل البريدية
ســهلة االســتخدام والفهم .يشـ ّكل ْ
التــي تتلقّاهــا المــدارس مــن منظّمــات الفنــون واســتخدام تلــك المـواد مــن أجــل اتخــاذ خيــارات
جيــدة تحديـاً بالنســبة للمــدارس .وتدعــو الحاجــة علــى وجــه الخصــوص إلــى تســليط الضــوء
ّ
إن المعلومــات التــي
ارد.
و
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ـ
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إ
ـى
ـ
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ً
ّ
ي
تُ َم ِّكــن المــدارس مــن تقييــم الب ارمــج قــد تكــون مفيــدةً أيضـاً .فمثـاً ،قــد يكــون مســتودعٌ مركــز ٌ
للمعلومــات حــول إعــداد الب ارمــج والــذي يشــمل مراجعــات المــدارس وتصنيفــات مســتقلّة حــول
التعليميــة مفيــداً بشـ ٍ
ـاص .ويجــب أن تشــمل تلــك
مــا إذا كانــت الب ارمــج تفــي بالمعاييــر
ّ
ـكل خـ ّ
المعلومــات أيض ـاً نقــاط االتصــال الرئيسـ ّـية التــي يمكــن أن تســتخدمها المــدارس للحصــول
علــى إجابــات عــن أســئلتها .قــد يكــون موقــع إلكترونــي يمكــن البحــث فيــه أداةً مثاليـةً لتمكيــن
المــدارس مــن تقديــم مراجعــات الب ارمــج ،وطــرح األســئلة ،وتبــادل المعلومــات .قــد يوفّــر موقــع
يلبــي
ـجع علــى تطويــر إعــداد ب ارمــج ّ
إلكترونــي أيض ـاً بــرو اًز إضافي ـاً لمنظّمــات الفنــون ويشـ ّ
حاجــات المــدارس.
توفُّــر دليــل معلومــات بشــأن منظّمــات الفنــون التــي تقـ ّـدم ب ارمــج تعليــم
علــى الرغــم مــن َ
الثانويــة) (“( )K-12دليــل
الفنــون فــي مرحلــة التعليــم األساســي (التعليــم مــن الحضانــة إلــى
ّ
منطقــة لــوس أنجلــوس الكبــرى لم ـوارد الفنــون” [Greater Los Angeles Arts Resource
المشــاركين مــن المــدارس هــذا األمــر باعتبــاره جــزءاً مــن
 ،)]Directoryلــم يذكــر ٌّ
أي مــن ُ
الموســعة الــذي
عمليتهــم الختيــار منظّمــات الفنــون ،رّبمــا بســبب افتقــاره لنــوع المعلومــات
ّ
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تحتــاج إليــه المــدارس الختيــار الب ارمــج .إو�ّنــه أيضـاً يفتقــر إلــى ســهولة وجــود دليــل مســتند إلــى
شــبكة اإلنترنــت يمكــن البحــث فيــه؛ فقــد يســتغرق األمــر بعــض الوقــت لترتيــب اإلدخــاالت
فــي الدليــل التــي يتجــاوز عددهــا األربعمائــة إدخــال.
أن منظّمــات الفنــون قــد تبــدو مر ّشــحة علــى األرجــح لوضــع مثــل هــذا
وعلــى الرغــم مــن ّ
الموحــدة ( )LAUSDالتــي اتّخــذت
التعليميــة
الدليــلّ ،إنهــا فــي الواقــع منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
بعــض الخطـوات باتّجــاه القيــام بذلــك األمــر .منــذ أن أكملنــا المقابــات التــي أجريناهــا ،حـ ّـدد
ـرحي ( )VAPAنظام ـاً إلدراج منظّمــات الفنــون فــي
برنامــج الفنــون البصريــة واألداء المسـ ّ
ٍ
ـرحي الموافَــق عليهــا ُيدعــي حزمــة الفنــون (Arts
دليــل لب ارمــج الفنــون البصرّيــة واألداء المسـ ّ
 .)Packتقـ ّـدم منظّمــات الفنــون ( )AOsأدلّــة حــول التعليــم المرتكــز إلــى المعاييــر ،وفــي
حــال الموافقــة عليــه ،يجــوز إدراج معلومــات حــول برامجهــا فــي الدليــل 1.وعلــى الرغــم مــن ّأنــه
ليــس حتّــى اآلن نظامـاً مســتنداً إلــى شــبكة اإلنترنــت ،يجــب أن يســاعد نظــام حزمــة الفنــون
المــدارس أقلّــه علــى تضييــق خياراتهــا والحصــول علــى بعــض المؤشـرات حــول مــا إذا كان
ـج مــا يرتكــز إلــى المعاييــر أو يتــاءم مــع حاجاتهــا.
برنامـ ٌ
تحتــاج منظّمــات الفنــون أيض ـاً إلــى بيانــات مركزّيــة حــول المــدارس .فقــد تســاعد
المعلومــات حــول تمويــل المــدارس ومنشــآتها ،ومناهــج المــدارس الد ارسـ ّـية ،والمعاييــر
التنظيميــة ،ونقــاط االتصــال
الزمنيــة ،والهيكليــات
الختيــار الب ارمــج ،وجــداول المــدارس
ّ
ّ
منظّمــات الفنــون علــى توجيــه إعــداد الب ارمــج إلــى حيــث توجــد الحاجــة الكبــرى أو حيــث
يتوفّــر التمويــل .ومــن أجــل وضــع دليـ ٍـل يكــون مــن الســهل علــى منظّمــات الفنــون اســتخدامه،
موحــد تملــؤه المــدارس بالمعلومــات ذات الصلــة؛ ويمكــن بعدئـ ٍـذ
يمكــن اســتخدام نمــوذج ّ
تجميــع تلــك المعلومــات ونشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت .وقــد يكــون مــن األفضــل تنســيق
عمليــة تجميــع المعلومــات علــى مســتوى المنطقــة المحليــة أو علــى مســتوى منطقــة لــوس
الموحــدة .واعتبــا اًر مــن تاريــخ إعــداد هــذا العمــل ،لســنا علــى ِعْلـ ٍـم بــأي
التعليميــة
أنجلــوس
ّ
ّ
دليــل شــامل يضـ ّـم معلومــات بهــذا التفصيــل .علــى الرغــم مــن ذلــك ،يمكــن أن تحصــل
منظّمــات الفنــون علــى بعـ ٍ
ـض مــن هــذه المعلومــات — بمــا فــي ذلــك أســماء جميــع المــدارس،
وصفيــة حــول مجموعــة الطــاب — مــن مواقــع
وعناوينهــا وأرقــام هاتفهــا ،ومعلومــات
ّ
الموحــدة
التعليميــة
إلكترونيــة مختلفــة .يوفّــر الموقــع اإللكترونــي لمنطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
( http://www.lausd.k12.ca.usتحــت اربــط تعليــم الفنــون [)]Arts Education
المحليــة ومعلومــات االتصــال بهــم ومعلومــات حــول
قائمـةً بمستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
 1ترتكــز المعلومــات حــول حزمــة الفنــون ( )Arts Packإلــى التواصــل الشــخصي مــع موظّفــي برنامــج الفنــون البصريــة
واألداء المســرحي ( )VAPAفــي خريــف عــام .2003
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موظّفيــن آخريــن يعملــون فــي قســم تعليــم الفنــون ( )Arts Education Branchالتابــع
الموحــدة.
لمنطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
ّ
ّ
منظمات الفنون نحو المدارس
موظفي
توجيه

لــم تُفــد أي واحــدة مــن منظّمــات الفنــون ( )AOsبحضــور أي نــوع مــن توجيــه المــدارس،
ـاص ببرنامــج الفنــون
علــى الرغــم مــن ّ
أن عــدداً قليـاً ذكــر ّأنــه تمــت دعوتــه إلــى اجتمــاع خـ ّ
البصرّيــة واألداء المســرحي ( )VAPAالــذي ُيعقــد علــى مســتوى المنطقــة .يحتــاج مديــرو
الفنانــون الذيــن يعملــون مــع المــدارس إلــى التوجيــه علــى مســتويي المنطقــة
منظّمــات الفنــون و ّ
والمدرســةّ .إنهــم بحاجــة إلــى فهـ ٍـم واسـ ٍـع لمــا تحــاول المنطقــة والمــدارس تحقيقــه إو�لــى فهـ ٍـم
ألهــداف المعلّميــن ومديــري المــدارس فــي هــذا الســياق.
أن الزيــارات إلــى المواقــع التــي
أشــار بعــض المعلّميــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى ّ
يجريهــا موظّفــو منظمــات الفنــون قــد تســاعد المنظّمــات علــى فهــم األمــور التــي تحتــاج
التحديــات
إليهــا المــدارس مــن حيــث تعليــم الفنــون وقــد تســاعد منظّمــات الفنــون علــى تقديــر
ّ
التنظيميــة التــي تواجههــا المــدارس .وبشـ ٍ
ـكل عــام ،ال يشــمل الموظّفــون فــي منظّمــات الفنــون
معلّميــن معتمديــن أو ّفنانيــن يتمتّعــون بتعليـٍـم متقـ ّـدم؛ وبالتالــي ،ليــس أولئــك األفـراد بالضــرورة
أكاديميــة لتعلُّــم الفنــون ،ناهيــك عــن الممي ـزات الدقيقــة لثقافــة مدرســة
علــى د اريـ ٍـة بمقاربـ ٍـة
ّ
مــا ،وتنظيمهــا ،وحاجاتهــا ومحدودياتهــا .يمكــن أن توفّــر مراقبــة شــخصية واحــدة فقــط داخــل
مهمــة لموظّفــي منظّمــات الفنــون ويشـ ّكل ذلــك مكانـاً منطقيـاً للبــدء بفهــم
غرفــة الصــف رؤى ّ
مهنــة التعليــم.
يمكــن أن تكــون أيضـاً المـواد المكتوبــة مفيــدة .فمثـاً ،يوفّــر دليــل حديــث مــن إعــداد
ملخص ـاً ممتــا اًز للمعلومــات ذات
لينــد وليندســاي (ّ )2003( )Lind and Lindsley
الصلــة حــول المــدارس وتعليــم الفنــون فــي المــدارس ،بمــا فــي ذلــك معلومــات حــول معلّمــي
غــرف الصــف ،وم ارحــل التطويــر ،والنشــاطات المالئمــة للسـ ّـن التــي يتـ ّـم توفيرهــا للطــاب؛
أي مــا ُيقصــد بالمصطلحيــن “معاييــر محتــوى الفنــون” و“تقييــم الب ارمــج”؛ وأدوار المعلّميــن،
ـف.
الفنانيــن لــدى العمــل مع ـاً فــي غرفــة الصـ ّ
والمديريــن ،و ّ
ّ
منظمات الفنون
تسهيل الوصول إلى نقاط االتصال الرئيسية في

ال تكــون المعلومــات المكتوبــة كافيـةً فــي بعــض األحيــان لتوفيــر اإلجابــات والــرؤى الالزمــة
للتخطيــط لبرنامــج أو اختيــاره للمــدارس .تدعــو الحاجــة فــي بعــض األحيــان إلــى تبــادل أكثــر
ديناميكيــة للمعلومــات .لــم ُي ْعـ ِـرب المعلّمــون عــن اهتمــام كبيــر ببنــاء العالقــات كمــا فعــل
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فعــاالً مــن أجــل
المشــاركون مــن منظّمــات الفنــون ،ولكــن يريــد المعلّمــون بالفعــل أســلوباً ّ
( )1الحصــول علــى معلومــات بشــأن الب ارمــج المتوفّـرة )2( ،مســاعدتهم علــى اتخــاذ قـ اررات
مســتنيرة فــي اختيــار الب ارمــج ،و( )3بشـ ٍ
ـكل أكثــر عمومـاً ،فهــم األمــور التــي يمكــن أن تقــوم
بهــا منظّمــات الفنــون لمســاعدتهم علــى تطبيــق تعليــم الفنــون فــي غــرف صفّهــم .تتوفّــر
الفرصــة لمنظّمــات الفنــون لتقديــم مثــل هــذه المســاعدة مــن خــال معــارض للفنــون ونشــاطات
إن المعــارض للفنــون
مماثلــة أخــرى؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،قــال المشــاركون مــن المــدارس ّ
َّ
المميـزة — التغذيــة الراجعــة التــي كانــت مماثلــة لمــا
كميــة هائلــة مــن المعلومــات غيــر
تقـ ّـدم ّ
ـجع نقــاط االتصــال فــي منظّمــات
الكتيبــات .قــد تشـ ّ
يديــة التــي تضـ ّـم ّ
قيــل بشــأن الرســائل البر ّ
الفنــون والتــي تـ ّـم تحديدهــا علــى ّأنهــا علــى معرفــة بالب ارمــج المتوف ـرة وتســتجيب لحاجــات
إن
المــدارس المعلّميــن علــى االتصــال بمنظّمــات الفنــون للوصــول إلــى المعلومــات
ّ
التكميليــةّ .
توفيــر ّأيــام وأوقــات محـ ّـددة حــول جــدول معلّــم مــا الزمنــي والتــي ســتكون فيهــا نقطــة االتصــال
جاهـزة للتواصــل ،قــد يكــون مفيــداً أيضـاً.
ٍ
ـي “خـطّ ســاخن” بشــأن تعليــم الفنــون
قــد تؤســس منظّمــات الفنــون أيضـاً بشــكل جماعـ ّ
للمــدارس مــن أجــل االتصــال لمناقشــة حاجاتهــا وضمــان الوصــول إلــى شـ ٍ
ـخص يكــون قــاد اًر
علــى مســاعدتها ومســتعداً لذلــك .مــن الناحيــة المثاليــة ،قــد ُيفيــد هــذا النــوع مــن الخدمــة
باالقت ـران مــع قاعــدة بيانــات مركزّيــة أو دليــل معلومــات حــول منظّمــات الفنــون وعــروض
برامجهــا ،كمــا تّمــت مناقشــته ســابقاً.
تعزيز دور “الوساطة” لمستشاري الفنون في المناطق المحل ّية

متنوعـةً والمركزّيـةً إلــى حـ ّـد كبيــر.
تميــل المــدارس ومنظّمــات الفنــون إلــى حـ ّـد سـواء لتكــون ّ
المحليــة بالقــدرة الكامنــة علــى العمــل بمثابــة م اركــز
يتمتّــع مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
معلومــات وهــم يصبحــون روابــط ذات قيمــة بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون .تـ ّـم اإلق ـرار
بوجــود مستشــاري الفنــون فــي المناطــق المحليــة ( )LDAAsباعتبــاره أمـ اًر أساســياً للتطبيــق
الناجــح لب ارمــج تعليــم الفنــون علــى مســتوى المنطقــة (لونجــاي [ .)1999 ،]Longleyكان
عينتنــا يدركــون بشـ ّـدة مســاهماتهم الممكنــة فــي
مستشــارو الفنــون فــي المناطــق المحليــة فــي ّ
عـ ٍ
ـدد مــن المجــاالت (أي ،الدعــم التعليمــي للمعلّميــن والمــدارس ،التخطيــط لب ارمــج التطويــر
المهنــي ،تيســير عمليــات المراقبــة داخــل غــرف الصــف مــن ِقَبــل منظّمــات الفنــون ،وتأديــة
دور الوســاطة علــى مســتوى المعلومــات بيــن منظّمــات الفنــون والمــدارس) .ويــدرك مستشــارو
المحليــة تمام ـاً أيض ـاً الحاجــة إلــى تعليــم يرتكــز إلــى المعاييــر ،وهــم
الفنــون فــي المناطــق
ّ
يتمتّعــون بالمعرفــة الفضلــى بأن ـواع إعــداد الب ارمــج التــي يمكــن أن تفــي بتلــك المعاييــر
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ـي ليكــون ناجح ـاً فــي غرفــة الصــف.
ـج تعليمـ ٌّ
التعليميــة ،ويعلمــون مــا يتطلّبــه برنامـ ٌ
علــى الرغــم مــن تمتّعهــم باتّســاع المعرفــة ذات الصلــة وعمقهــا المطلوبيــن ،نــاد اًر مــا
المحليــة فــي مســاعدة المــدارس علــى تقييــم حاجاتهــا
ينخــرط مستشــارو الفنــون فــي المناطــق
ّ
يتوجــب علــى مستشــاري الفنــون
أو تقييــم الب ارمــج ،األمــر الــذي قــد يش ـ ّكل دو اًر طبيعي ـاً ّ
المحليــة االضطــاع بــه .وعــاوةً علــى ذلــك ،ال تتّصــل منظّمــات الفنــون
فــي المناطــق
ّ
ـكل نــادر ،وعندمــا تقــوم بذلــك ،يكــون بشــكلٍ
المحليــة ّإل بشـ ٍ
بمستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
ـي مــن أجــل تعميــم المعلومــات حــول ب ارمــج الفنــون وليــس الحصــول علــى معلومــات
أساسـ ٍّ
موضوعيــة حــول تصميــم الب ارمــج.
ّ
الموحــدة ،والذيــن يخــدم
ـة
ـ
ي
التعليم
ـس
ـ
ل
أنج
ـوس
ـ
ل
ـة
ـ
ق
منط
ـي
ـ
ف
ـون
ـ
ن
الف
ـارو
ـ
ش
مست
ـع
ـ
ل
يضط
ّ
مهمــة متعــددة.
ـام
كل واحــد منهــم آالف الطــاب فــي حوالــي  60إلــى  80مدرســة ،بمهـ
ّ
المحليــة دور
أن الطلــب علــى تولّــي مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
ّ
وعلــى الرغــم مــن ّ
المحليــة
وســاطة معـ َّـزز مرتفــع ،تعتبــر المـوارد المتوفّـرة لتعييــن مستشــاري فنــون فــي المناطــق
ّ
لالضطــاع بهــذا الــدور محــدودةً بوضــوح .وقــد يكــون مــن الصعــب إيجــاد طــرق بديلــة
أن الطلــب علــى
مــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى م ـوارد الوســاطة
ّ
اإلضافيــة ،علــى الرغــم مــن ّ
ـي (مثـاً مـوارد مســتندة
وظيفــة الوســاطة هــذه قــد يت ارجــع مــع تطبيــق فــرص للتواصــل التفاعلـ ّ
إلــى شــبكة اإلنترنــت) بيــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون .وقــد يتمتّــع مستشــارو الفنــون فــي
جيـ ٍـد مــن أجــل المســاعدة علــى تطويــر عالقــات بيــن منظّمــة
المناطــق
المحليــة أيضـاً بموقـ ٍـع ّ
ّ
الفنون-المدرســة والتــي تكــون أكثــر َشـ َـبهاً بالمشــاريع المشــتركة .فــي الواقــع ،قــد يســاهم إلــى
المحليــة ومديــري منظّمــات
ك بيــن مستشــاري الفنــون فــي المناطــق
حـ ٍّـد كبيـ ٍـر مشــروعٌ مشــتر ٌ
ّ
المحليــة ،يهــدف إلــى إيجــاد طــر ٍ
ق لإلعـراب عــن حاجــات المــدارس ومنظّمــات الفنــون
الفنــون
ّ
علــى حـ ّـد سـواء وتلبيتهــا ،فــي تطبيــق تعليــم الفنــون فــي المــدارس.
التداعيات في السياسات
ـي
علــى الرغــم مــن ّأنــه يجــوز االســتمرار باعتبــار المشــاريع المشــتركة نمــوذج الشـراكة المثالـ ّ
المرجــح أن يبقــى نمــوذج المعاملــة البســيطة
ـمية ،مــن
ّ
لتعزيــز تعليــم الفنــون فــي المــدارس الرسـ ّ
— حيــث تــؤدي المــدارس دور المســتهلكين الذيــن يختــارون مــن قائمــة الب ارمــج التــي
توفّرهــا منظّمــات الفنــون — بالنســبة لمــدارس ومنظّمــات فنــون متعـ ّـددة ،وذلــك بالنظــر إلــى
أهميــة مــن بيــن
إن األكثــر ّ
التحديــات المتعــددة التــي تعتــرض بنــاء عالقــات أكثــر تعقيــداًّ .
تتحمــل مســؤولية
تداعيــات هــذه الد ارســة فــي السياســات هــي ّأنــه يتوجــب علــى المــدارس أن ّ
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ـي للفنــون يكــون متناســقاً ومرتكـ اًز إلــى المعاييــر وأن تصبــح مســتهلكةً أكثــر
وضــع منهــج د ارسـ ّ
اســتنارةً لب ارمــج الفنــون التــي تعـ ّـزز ذلــك المنهــج الد ارســي ،بــدالً مــن االعتمــاد علــى تطـ ّـور
إن األهــداف الرئيســية الخمســة لخطّــة
تعاونيــة لالضطــاع بهــذه
ش ـراكات أكثــر
ّ
المهمــةّ .
ّ
مصممــة
الموحــدة ( )LAUSDالتــي تمتـ ّـد علــى عشـرة أعـوام
التعليميــة
منطقــة لــوس أنجلــوس
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ـلي لــك ّل
ـي موضوعــي تسلسـ ّ
للعمــل بشــكل متــآزر مــن أجــل إنجــاز تطبيــق منهــج فنــون د ارسـ ّ
مصممــو
طـ ّـاب التعليــم األس ــاسي (التعليــم مــن الحضـ ــانة الــى الثان ــوية) ( .)K-12أقـ ّـر
ّ
المحليــة فــي مســاعدة المنطقــة علــى تحقيــق هــذه النتيجــة
بأهميــة منظّمــات الفنــون
الخطّــة
ّ
ّ
الطموحــة ،وحتّــى إو�ن كان ذلــك فحســب باالقت ـران مــع اسـ ٍ
ـص
ـتثمار كبيـ ٍـر فــي المــدارس ينـ ّ
ٍ
ٍ
ـي وتدريــب المعلّميــن.
علــى تطويــر وتنســيق مرزكييــن لمنهــج الفنــون الد ارسـ ّ
مهمــة فــي هــذه
ويشـ ّكل تحســين فعاليــة الشـراكات البســيطة فــي مجــال الفنــون خطــوة ّ
العمليــة .وبحســب مــا يشــير إليــه تحليلنــا ،تدعــو الحاجــة إلــى أن يصبــح المعلّمــون ومديــرو
ذكاء إلعــداد الب ارمــج المالئــم للطــاب فــي مختلــف الم ارحــل مــن
المــدارس مســتهلكين أكثــر ً
ـزودة
منهــج الفنــون الد ارســي ،وتدعــو الحاجــة إلــى ّ
أن تصبــح منظّمــات الفنــون جهــات مـ ّ
ـي.
ومسـ ّـوقة أفضــل للب ارمــج التــي يمكــن أن تدرجهــا المــدارس بســهولة فــي منهجهــا الد ارسـ ّ
لجعــل تدريــب المعلميــن فــي
وتدعــو الحاجــة إلــى عمــل المــدارس ومنظّمــات الفنــون مع ـاً ْ
مجــال الفنــون أم ـ اًر مركزي ـاً بالنســبة إلعــداد برامجهــا ،مــا ســيم ّكن المــدارس مــن بنــاء القــدرة
علــى تصميــم ب ارمــج متناســقة فــي مجــال الفنــون .وتُ ْعتَبــر المعلومــات المركزّيــة والصديقــة
للمسـ ِ
ـتخدم التــي يتــم توفيرهــا لــك ّل مــن المــدارس ومنظّمــات الفنــون أساســية أيضـاً مــن أجــل
ُ
تحســين الشـراكات الحاليــة .يمكــن أن تســاعد هــذه المعلومــات المــدارس علــى تقييــم الب ارمــج
المالئمــة واختيارهــا كمــا يمكــن أن تســاعد منظّمــات الفنــون علــى تلبيــة حاجــات المــدارس
معينــة مــن إعــداد الب ارمــج.
وتلبيــة الطلــب علــى أن ـواع ّ
لجعــل هــذه الشـراكات تلبــي حاجــات الطــاب هــو إبعــاد الب ارمــج
ولكـ ّـن األمــر الرئيســي ْ
مكونــات مدمجــة فــي منهــج
عــن تجــارب مجـ ّـرد التعريــف إلــى الفنــون وتحويلهــا لتصبــح ّ
د ارســي موضوعــي أكثــر تناســقاً واســتم اررية للفنــون فــي المــدارس ،بحســب مــا تقـ ّـر بــه خطّــة
الموحــدة لتعليــم الفنــون .فحتّــى الشـراكات فــي مجــال الفنــون
منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
مــن نــوع المعاملــة البســيطة واألكثــر فعالي ـةً لــن تقـ ّـدم للطــاب ســوى تجــارب معزولــة فــي
ـلي لتعليــم
مجــال الفنــون ،وذلــك مــا لــم يتــم دمــج هــذه التجــارب فــي منهــج د ارســي تسلسـ ّ
الفنــون.
علــى الرغــم مــن وضــع معاييــر وطنيــة ومعاييــر علــى مســتوى الواليــة فــي مجــال
أن قانــون
الفنــون لمســاعدة المــدارس علــى تطبيــق منهــج د ارســي للفنــون ،وعلــى الرغــم مــن ّ
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التعليــم اإلل ازمــي “عــدم التخلّــي عــن أي طفــل” ( )No Child Left Behind Actيحـ ّـدد
ـمية ،ال تتـ ّـم محاســبة
الفنــون علــى ّأنهــا جــزٌء مــن المنهــج الد ارســي الرئيســي للمــدارس الرسـ ّ
المــدارس فيمــا يتعلّــق بتعليــم الفنــون .نتيجـةً لذلــك ،كانــت حظــوظ الفنــون تت ارجــع فــي التنافــس
الموحــدة
علــى التمويــل والوقــت التعليمــي .تهــدف خطّــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
لتعليــم الفنــون التــي تمتـ ّـد علــى عشـرة أعـوام إلــى تغييــر هــذا االتجــاه مــن خــال توفيــر مـوارد
العامــة علــى المــدى الطويــل لتعليــم الفنــون .فــي حــال تم ّكنــت الشـراكات فــي
كبيـرة للمــدارس ّ
الموحــدة ومنظّمــات
مجــال الفنــون مــن التطـ ُّـور بيــن مــدارس منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة
ّ
الفنــون فــي المجتمــع بطــر ٍ
ق تكــون أكثــر اســتجابةً لحاجــات كل شـريك وأهدافــه ،يمكنهــا أن
تــؤدي دو اًر رئيســياً فــي نجــاح خطــة منطقــة لــوس أنجلــوس التعليميــة الموحــدة .فــي المقابــل،
قــد توفّــر هــذه الشـراكات نموذجـاً لمنظمــات الفنــون والمــدارس فــي مختلــف أنحــاء البلــد للعمــل
جعــل الفنــون مـواداً د ارســيةً رئيســيةً فــي تعليــم جميــع الطــاب ،ضامنـةً الدعــم
معـاً مــن أجــل ْ
المســتقبلي لتعليــم الفنــون وللفنــون بشــكل أكثــر عمومـاً.
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