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تمهيد
الدعم  تأمين  التعليمية  المناطق  تقّدمها  التي  الصيفية  التعليم  برامج  تستطيع 
األكاديمي وفرص اإلثراء للتالميذ الذين هم بأمّس الحاجة إليها. يشهد التالميذ 
ذوو الدخل المنخفض بشكل خاص تراجًعا أكثر خالل فصل الصيف بالمقارنة 

مع زمالئهم األغنى منهم ويفتقرون إلى فرص إثراء مماثلة.

وبهدف توسيع نطاق الفرص التي توفرها البرامج الصيفية للتالميذ في المناطق 
 National( مشروع التعليم الصيفي الوطني Wallace الحضرية، أطلقت مؤسسة
Summer Learning Project/NSLP( عام 2011 لتقديم الدعم للمناطق التعليمية 
العامة في بوسطن وداالس ومقاطعة دوفال وفلوريدا وبيتسبرغ وروتشستر 
في نيويورك. قامت مؤسسة RAND، في جزء من المشروع الشامل، بتقييم 
فعالية برامج التعليم الصيفية االختيارية التي تديرها كل منطقة تعليمية ويتّم 
تقديمها من دون أي تكلفة إلى تالميذ المدارس االبتدائية الحضرية ذوي الدخل 
المنخفض. وقد وجدنا أّن هذه البرامج أفادت التالميذ في ماّدة الرياضيات على 
المدى القصير، وأّن التالميذ الذين سّجلوا نسبة حضور كبيرة استفادوا أيًضا 
للذين  المنافع األكاديمية  العاطفي-االجتماعي، وأّن  القراءة والتعّلم  في مجالَي 

سّجلوا نسبة حضور كبيرة استمّرت على مّر العام الدراسي. 

ال تفرض معظم الواليات تقديم برامج التعليم الصيفية وغالًبا ما يمتنع الرؤساء 
العام  نهاية  في  التمويل  من  فائٌض  لديهم  توفر  إذا  إال  البرامج  تقديم هذه  عن 
الدراسي أو، في المقابل، قد يلغون البرامج الصيفية عندما يواجهون قيوًدا في 
التمويل. ومع دنّو انتهاء مدة مشروع التعليم الصيفي الوطني، حّولت مؤسسة 
Wallace والمناطق التعليمية انتباهها نحو االستدامة. فأفاد المرشدون الصيفيون 
األولويات  في  برامجهم  لدمج  جهود  بإطالق  المشروع  هذا  في  المشاركون 
استراتيجيًة  الجهود  هذه  لتشكل  المناطق  مستوى  على  األساسية  والعمليات 
داالس  في  البرنامج  مرشدي  إجراء  كيفية  في  نظرنا  لقد  االستدامة.  لتعزيز 
إلى  أساسي  بشكل  التقرير  هذا  ويتوّجه  الدمج  هذا  وبيتسبرغ وروتشستر 

موظفي المناطق الذين يخططون لبرامج التعليم الصيفية وينّفذونها.

عن  ستنتج  تقارير  تسعة  من  مؤلفة  سلسلة  ضمن  الرابع  هو  التقرير  هذا 
الممارسات  الصيفي:  التعليم  على  العمل  بعنوان  األّول  التقرير  قّدم  دراستنا. 
Getting to Work on Summer Learning: Recommended Prac�(  الموصى بها للنجاح

تقييمات  استنتاجها من  تّم  دروًسا   tices for Success( )Augustine et al., 2013(
تقويمية مفّصلة لبرامج المناطق التعليمية في صيف العام 2011. تّم تصميم هذه 
التقييمات التي تّمت مشاركتها في األصل مع المناطق في خريف العام 2011 
لمساعدة المرشدين الصيفيين على تحسين البرامج التي قّدموها عام 2012. 
وقد استكملت مؤسسة RAND مجموعة أخرى من التقييمات لبرامج 2012 
 ،2013 صيف  بحلول  أكثر  برامجها  تعزيز  من  المناطق  تتمّكن  كي  الصيفية 
وأطلقنا في الوقت نفسه تجربة عشوائية منتظمة لتقييم تأثير البرامج على 
التأثيرات  الخريف؟  بعنوان مستعّدون لفصل  الثاني  التقرير  أّما  التالميذ.  أداء 
القريبة األمد لبرامج التعليم الصيفية الطوعية على الفرص والنتائج التعليمية 
 Ready for Fall? Near�Term Effects of Voluntary( للتالميذ ذوي الدخل المنخفض
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 Summer Learning Programs on Low�Income Student’s Learning Opportunities
)and Outcomes( )McCombs et al., 2014، فبحث في أداء التالميذ المشاركين 
العاطفية-االجتماعية  والتقييمات  والقراءة  الرياضيات  في  الدراسة  هذه  في 
التقرير  أما  واحد.  صيف  خالل  البرامج  تنفيذ  بعد   ،2013 العام  خريف  في 
الصيفية  التعليم  برامج  تأثير  الصيف:  من  الدروس  استخالص  بعنوان  الثالث 
 Learning( الطوعية على الشباب ذوي الدخل المنخفض في المناطق الحضرية
 from Summer: Effects of Voluntary Summer Learning Programs on Low�Income
أربع  التالميذ على  نتائج  في  فيبحث   ،)Urban Youth( Augustine et al., 2016(
مراحل زمنية مختلفة هي خريف العام 2013 ونهاية العام الدراسي 2014-2013 
الدراسية  السنة  البرنامج ونهاية  الثاني من  الصيف  بعد   2014 العام  وخريف 

.2015-2014

محددة  مواضيع  في  أبحاثًا  المقبالن  األخران  والتقريران  التقرير  هذا  يشّكل 
مرتبطة بجودة إعداد البرامج الصيفية ونطاقها واستدامتها. برزت هذه المواضيع، 
التعليم  في  التقّدم  مهّمة الستدامة  أنّها  التقرير، على  ذلك محور هذا  بما في 
الصيفي. وقد اخترنا لكل موضوع ودرسنا مجموعة ثانوية من مناطق مشروع 
وتتّم  مفيدة.  رؤى  عن  تسفر  قد  وشركائها  الخمس  الوطني  الصيفي  التعليم 
مناقشة التكاليف التي ُتعتبر مهّمة في تخطيط االستدامة في تقرير العام 2016 
بعنوان استخالص الدروس من الصيف: تأثير برامج التعليم الصيفية الطوعية 
على الشباب ذوي الدخل المنخفض في المناطق الحضرية، كما سيتّم التطّرق لها 

في تقرير مقبل حول السياسات التي تؤثّر على برامج التعليم الصيفية.

مؤسسة  في  وحدة  وهي   RAND Education مؤسسة  البحث  هذا  أجرت 
RAND تجري األبحاث حول مسائل متعلقة بمرحلة ما قبل الروضة ومراحل 
التعليم األساسية والثانوية والتعليم العالي، مثل أنظمة ترتيب جودة مرحلة ما 
قبل المدرسة والتقييم والمحاسبة وفعالية المعلمين والمرشدين والتحسين 
التعليم  وتكلفة  التثقيفية  والتكنولوجيا  المدرسة  خارج  والوقت  المدرسي 

العالي وإكماله.

األفكار  دعم  إلى  تسعى  منظمة  وهي  الدراسة  هذه   Wallace مؤسسة  رعت 
التعليم  مجال  في  تحسينات  إجراء  لتعزيز  ومشاركتها  الفّعالة  والممارسات 
وإثراء تجربة األطفال المحرومين وتسليط الضوء على أهمية الفنون للجميع. 
وتكمن أهدافها الحالية في تحسين جودة المدارس، وبشكل أساسي من خالل 
الحاجة  أمس  في  هي  التي  المدارس  على  وتوزيعهم  الفعالين  المدراء  تطوير 
إليهم، وتحسين جودة برامج ما بعد اليوم الدراسي والوصول إليها عبر أنظمة 
الخدمة،  مزّودي  لدى  المالية  اإلدارة  مهارات  تعزيز  وعبر  قة  منسَّ حضرية 
وإعادة تصّور الوقت المخصص للتعليم وتمديده خالل اليوم الدراسي والسنة 
تعّلم  إلى  الوصول  وتوسيع  الصيف،  أشهر  خالل  وكذلك  التقليدية  الدراسية 

الفنون، وتطوير جماهير تقّدر الفنون.
المواضيع ومواضيع أخرى  للحصول على معلومات وأبحاث إضافية حول هذه 
ذات صلة، يمكنكم زيارة مركز المعرفة التابع للمؤسسة على الموقع اإللكتروني 

.www.wallacefoundation.org

http://www.wallacefoundation.org
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الملخص
أنحاء  جميع  في  والمرتفع  المتوسط  الدخل  ذوو  التالميذ  يسّجل 
زمالؤهم  يسّجلها  التي  تلك  من  أعلى  عالمات  ثابت،  وبشكل  البالد، 
وترتبط  والرياضيات.  اللغة  فنون  تقييمات  في  المنخفض  الدخل  ذوو 
الدخل  التالميذ ذوو  يتخّرج  إذ  المنخفضة بتحصيل منخفض  العالمات 
الجامعي  التعليم  على  يحصلون  أو  الثانوية  المدرسة  من  المنخفض 
المنخفض  الدخل  ذوو  التالميذ  يتعّلم  فال  أقرانهم.  من  أقّل  بنسبة 
يشهدون  بل  فحسب  الدراسية  السنة  األغنى خالل  زمالئهم  من  أقّل 
تراجًعا بالمقارنة مع زمالئهم خالل فصل الصيف أيًضا. وقد يعود ذلك 
إلى أنّه، وخالل الصيف، نادًرا ما يتمّتع األطفال ذوو الدخل المنخفض 
وغيرها  والرياضية  والثقافية  األكاديمية  باألنشطة  االلتحاق  بفرص 
برامج  تستطيع  ثراًء.  األكثر  زمالئهم  مع  مقارنًة  المحّفزة  األنشطة  من 
التعليم الصيفية الحّد من الفجوات بين التالميذ من األسر ذات الدخل 

المنخفض واألسر ذات الدخل المرتفع.

الحضرية،  المناطق  في  للتالميذ  الصيفية  البرامج  فرص  توسيع  بهدف 
أطلقت مؤسسة Wallace مشروع التعليم الصيفي الوطني )NSLP( عام 
بوسطن  في  وشركائها  العامة  التعليمية  للمناطق  الدعم  لتقديم   ،2011
وداالس ومقاطعة دوفال وفلوريدا وبيتسبرغ وروتشستر في نيويورك 
لبرامج التعليم الصيفية الطوعية التي تقودها المناطق والتي ُتقّدم دون 
المناطق  في  المنخفض  الدخل  ذوي  االبتدائية  المرحلة  لتالميذ  تكلفة 
الحضرية. ومن المقّرر انتهاء التمويل هذه السنة )عام 2017( وال يمتلك 
مرشدو المناطق التعليمية المشاركون في هذا المشروع الثقة فيما إذا 
ونتيجة  الجديد.  التمويل  من  مماثلة  مبالغ  جذب  سيستطيعون  كانوا 
لذلك، بدأت المناطق التعليمية مشروع التعليم الصيفية الوطني بتطوير 
استراتيجيات أخرى لتحقيق استدامة برامجها والتقّدم الذي حققته من 

حيث جودة البرامج ونطاقها.

وبيتسبرغ  داالس  في  الصيفيون  المرشدون  بذل  االستدامة،  ولتعزيز 
بشكل  الصيفي  للتعليم  برامجهم  لدمج  موحدة  جهوًدا  وروتشستر1 
أفضل في األولويات والعمليات األساسية على المستوى األكبر للمناطق 
البحثية  الرّد على األسئلة  الجهود بهدف  التعليمية. ولقد درسنا هذه 

التالية: األربعة 

للتعليم  برامجهم  دمج  على  الصيفيون  المرشدون  يعمل  كيف   .1
الصيفي في األولويات والعمليات األساسية على مستوى مناطقهم؟

تستطيع 
التعليم  برامج 

الصيفية الحّد 
من الفجوات 
بين التالميذ 

من األسر 
ذات الدخل 
المنخفض 

واألسر ذات 
الدخل المرتفع. 

1 يشّكل هذا التقرير وتقريران مقبالن أبحاثًا في مواضيع محددة مرتبطة بجودة إعداد جدول البرامج الصيفية ونطاقها واستدامتها. برزت 

هذه المواضيع، بما في ذلك محور هذا التقرير، على أنّها مهّمة الستدامة التقّدم في التعليم الصيفية. ولكل موضوع اخترنا ودرسنا مجموعة 
ثانوية من مناطق مشروع التعليم الصيفي الوطني الخمسة وشركائها قد تسفر عن رؤى مفيدة. وتتّم مناقشة التكاليف التي ُتعتبر مهّمة في 
تخطيط االستدامة في تقرير العام 2016 بعنوان استخالص الدروس من الصيف: تأثير برامج التعليم الصيفي الطوعية على الشباب ذوي الدخل 

 Learning from Summer: Effects of Voluntary Summer Learning Programs on Low-Income Urban( المنخفض في المناطق الحضرية
Youth(، كما سيتّم التطّرق لها في تقرير مقبل حول السياسات.
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2. ما الدافع وراء قيامهم بذلك؟
التي  باالستراتيجيات  المرتبطة  والتحّديات  المنافع  هي  ما   .3

استعملوها؟
استخالصها  األخرى  التعليمية  المناطق  تستطيع  التي  الدروس  ما   .4

التي درسناها؟ المناطق  من تجارب 

اجتماعات  ومحاضر  مقابالت  من  التقرير  هذا  بيانات  اسُتخلصت 
تشرين  شهَري  وبين  التعليمية.  والمناطق  الصيفية  البرامج  ووثائق 
الثاني )نوفمبر( 2015 وكانون الثاني )يناير( 2016، قمنا بمقابلة أكثر 
من 60 موظًفا في المناطق ممن اشتركوا في البرامج الصيفية في ثالث 
الذي  الشخص  دور  على  المقابالت  بروتوكول  ُفّصل  تعليمية.  مناطق 

التالية:  للمواضيع  النقاش  وتطّرق  مقابلته  تتّم 

•  أولويات المناطق التعليمية واألهداف وتوافقها مع إعداد البرامج الصيفية

البرنامج التعليم الصيفي والتخطيط وإدارة  •  حوكمة 

الميزانية  وضع  )مثل،  المختلفة  الصيفية  البرامج  إعداد  مهام   • 
كيفية  على  التركيز  مع  الدراسية(  المناهج  وتطوير  والتوظيف 

الروتينية المناطق  المهام في عمليات  دمج هذه 

•  تأييد إعداد البرامج الصيفية وفهمه

التي  والتحّديات  الصيفية  البرامج  إعداد  عملية  في  المنافسة    •
تواجهها

البرامج الصيفية ونجاحاتها. •  التحسينات في إعداد 

المواضيع مع كل من األشخاص  إلى جميع هذه  أننا تطرقنا  بالرغم من 
الذين تّمت مقابلتهم، كانت محادثتنا مع شخص إلى شخصين من كل 
متعددة.  أيّام  مدى  على  عّدة  ساعات  على  امتّدت  إذ  األطول،  منطقة 
البرامج  إعداد  إجراءات  جميع  على  الصيفيون  المرشدون  أشرف 
الصيفية  التعليم  برامج  أيًضا  بعضهم  قاد  وقد  مناطقهم  في  الصيفية 
التالميذ من مختلف  لمئات  الخدمات  مناطقهم، مقدمين  في  المركزية 
تعليم  برامج  يديرون  مدراء  أيًضا  قابلنا  أنّنا  من  وبالرغم  المدارس. 
صيفية خاصة بهم، فقد شّكلت المقابالت التي أجريناها مع المرشدين 
الصيفيين المركزيين مصادر المعلومات األساسية لهذه الدراسة. ولقد 
أدى هؤالء المرشدون أيًضا دوًرا قياديًا في أعمال الدمج مؤيدين إعداد 

مناطقهم. أنحاء  الصيفية في جميع  التعليم  برامج 

من  منطقة  في كل  الدمج  نواحي  يمّثل جميع  أن  التقرير  لهذا  نشأ  لم 
المناطق التعليمية. وال نظّن أّن تجارب هذه المناطق تتوافق بالضرورة 
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المناطق  عمل  تسجيل  إلى  نهدف  وإنما  أخرى.  مناطق  تجارب  مع 
وتحديد  الدقة  من  ممكن  قدر  وبأكبر  مستقل  بشكل  وتحليله 
لتحسين  مفيدة  آخرون  صيفيون  مرشدون  يجدها  قد  التي  الدروس 
محّط  إليها  توّصلنا  التي  النتائج  ستكون  الصيفية.  برامجهم  استدامة 
اهتمام لمن يدير أو يدعم برامج التعليم الصيفية. ونقّدم نتائجنا حول 
الدمج  تحقيق  وراء  السعى  إلى  الصيفيين  المرشدين  دفع  الذي  السبب 

استخدموها. التي  االستراتيجيات  تليها  هنا، 

الوحيد، وراء  ليس  لكن  الرئيسي،  الدافع  شّكلت االستدامة 
الدمج

وأنظمتها  المؤسسة  هيكليات  في  معين  برنامج  ترسيخ  الدمج  يشمل 
الرئيسي  الهدف  البرنامج  استدامة  وُتعتبر  وممارساتها.  وعملياتها 
مندمًجا  ما  برنامج  ُيعتبر  السابقة.  الدراسات  في  المذكور  للدمج 
تنفيذه  ويكون  استمراره  وُيتوّقع  النطاق  واسع  بتأييد  يتمتع  عندما 
وينخفض  والوقت  األموال  من  روتينية  بمخصصات  ويتمتع  روتينًيا 
في  البرنامج  يترّسخ  إذ  الفردية  الفاعلة  الجهات  على  االعتماد  فيه 

األشمل.  المؤسسة  قواعد وعمليات 

الصيفية  البرامج  قادوا  الذين  التعليمية  المناطق  موظفي  قابلنا  لقد 
البرامج  لدمج  األهداف  أهّم  أحد  أّن  مناطقهم واتفقوا جميعهم على  في 
تّمت  الذين  األشخاص  سّلط  كما  البرامج.  استدامة  زيادة  هو  الصيفية 
الجودة  تحسين  هي  للدمج  إضافية  أسباب  ثالثة  على  الضوء  مقابلتهم 
الدراسية  السنة  بخدمات  الصيف  اتصال  وتحسين  الفعالية  وزيادة 
في  الصيفية  البرامج  دمج  ارتبط  يلي،  ما  في  سنبّين  وكما  للتالميذ. 
اآلثار  بهذه  المناطق  مستوى  على  األساسية  والعمليات  األولويات 

المأمولة.

للدمج البرامج ثالث استراتيجيات  استخدم مرشدو 

لدمج  أساسي  بشكل  استراتيجيات  ثالث  البرامج  مرشدو  استخدم 
األساسية على مستوى مناطقهم: األولويات والعمليات  برامجهم في 

بأهداف  البرامج  أهداف  الصيفية وربط  التعليم  برامج  فهم  تطوير    •
األشمل التعليمية  المنطقة 

•  ضمان تمثيل جميع األقسام ذات الصلة في عملية التخطيط

•  إشراك الموظفين الخبراء واالستفادة من أنظمة المناطق التعليمية 
لها والتخطيط  الصيفية  البرامج  لدعم عمليات 
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أهدافهم  وربطوا  برامجهم  حول  الوعي  الصيفيون  المرشدون  نشر 
التعليمية المناطق  بأهداف 

من  مركزية  صيفية  تعليم  برامج  قادوا  الذين  البرامج  مرشدو  عمل 
مكتب منطقتهم بشكل استراتيجي لنشر الوعي والفهم حول برامجهم 
هذه  تمحورت  التعليمية.  والمنطقة  المدارس  وموظفي  مرشدي  وسط 
ضمت  وقد  الصيفية.  البرامج  لثقافة  اآلخرين  تعريض  حول  األعمال 
من  الصيفية  البرامج  خالل  يحدث  ما  عرض  االستراتيجيات  إحدى 
خالل مشاركة الفيديوهات أو الصور مثاًل أو بدء اجتماعات المنطقة 
بإلقاء أناشيد وأغاني الصيف. أّما االستراتيجية الثانية فقد تمثلت في 
لمراقبة  التعليم  ومجلس  المنطقة  من  المستوى  رفيعي  موظفين  دعوة 

برنامج صيفي مباشرًة خالل سير عمله. 

التعليم  أهداف  بين  الرابط  أيًضا  الصيفيون  المرشدون  أوضح  كما 
الرابط  حول  النقاشات  ولدعم  المحددة.  المنطقة  وأهداف  الصيفي 
استدعت  الدراسية،  للسنة  األكاديمي  اإلنجاز  وأهداف  الصيف  بين 
األبحاث  أقسام  أجرت  فمثاًل،  األخرى.  األقسام  الثالث مساعدة  المناطق 
االتصاالت  قسم  استخدم  المناطق،  إحدى  وفي  البرامج.  لنتائج  تقييمات 
بيانات من تقارير سابقة لمؤسسة  إلى  التقييم، باإلضافة  نتائج  بيانات 
RAND، لوضع نقاط حوار ترتكز على البيانات ونشر ُكتّيب يتألف من 
صفحة واحدة حول تأثير برامج المنطقة الصيفية وأهميتها في تعزيز 

للتالميذ.  العامة  اإلنجازات 

كما اعتبر مرشدو البرامج الصيفية على أنّها تساعد المنطقة التعليمية 
في تحقيق أهداف محددة. استخدمت منطقتان برامج التعليم الصيفية 
باعتبارها فرصة لتطوير مهارات المعلمين المهنية، ما توافق مع هدف 
أن  احتمال  على  أيًضا  المرشدون  شّدد  التعليم.  إلى  الرامي  المنطقة 
معايير  تحقيق  في  المنطقة  في  التالميذ  الصيفية  البرامج  تساعد 
أكاديمية محددة مثل القراءة في الصف الثالث أو االستعداد لتعلم علم 

الجبر. 

البرامج  ومطابقة  األساسية  المناطق  أهداف  فهم  لتحسين  ونتيجة 
إلى حصولهم على  الذين تّمت مقابلتهم  الصيفية معها، أشار األشخاص 
دعم أكبر من مسؤولين رفيعي المستوى في المنطقة والحظوا تحّسًنا 
المناطق  لتالميذ  المقدمة  الفرص  في  وتوّسًعا  المالية  الشؤون  في 
البرامج  إلى استعداد أكبر للمشاركة في تخطيط  وتأييًدا أكبر، ما أدى 

وتنفيذها. الصيفية 
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ذات  األقسام  جميع  تمثيل  يتّم  أن  على  الصيفيون  المرشدون  حرص 
التخطيط في عملية  الصلة 

بهدف تعزيز الدمج، شكلت المناطق الثالث فرقًا بين األقسام للمساعدة 
وإدارتها. الصيفية  للبرامج  التخطيط  لوجستيات  في 

ضمان  في  صعوبة  البرامج  مرشدو  واجه  الفرق،  هذه  تشكيل  قبل 
إتمام المهام في وقتها وفي فهم األقسام ألدوارها ومسؤولياتها المرتبطة 
الصيفي  التخطيط  هيكليات  وهدفت  الصيفية.  للبرامج  بالتخطيط 
االنضباط  عامل  إضافة  عبر  المشاكل  هذه  من  الحد  إلى  الجديدة 
واالعتراف  الطاولة  إلى  الخبرة  وعامل  الصيفي  التخطيط  عملية  إلى 
للتخطيط  عدة  مكاتب  وأشركت  معقدة  كانت  الصيفية  البرامج  بأّن 
اشتركت  أقساًما  الفرق  هذه  عينه. وجمع مرشدو  الوقت  في  للصيف 
وخدمات  النقل  خدمات  أقسام  مثل  للصيف،  اللوجستي  التخطيط  في 
والمناهج  المأكوالت  وخدمات  المعلومات  وتكنولوجيا  التالميذ  دعم 
برامج  جميع  مرشدي  إلى  باإلضافة  البشرية،  والموارد  الدراسية 
بين  المشكلة  الفرق  كانت  المناطق،  جميع  وفي  الصيفية.  المناطق 
المنشآت  تحديد  ذلك  في  بما  اللوجستيات،  عن  مسؤولة  األقسام 
في  المناطق  اختلفت  لكن  المأكوالت.  خدمات  وتنسيق  النقل  وتنظيم 
بدأت بشكل عام في  التي  االجتماعات  فرقها ووتيرة  اجتماعات  تنظيم 
أساس  على  الدراسية  السنة  خالل  واستمّرت  الخريف  فصل  أواخر 

أسبوعي إلى شهري.

المرتبطة  المنافع  من  عدد  إلى  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  أشار 
في  المنافع  هذه  إحدى  تمثلت  للتخطيط.  الجديدة  مقارباتهم  بتطوير 
رزنامات  إدخال  ضمن  فقد  السنة.  مدار  على  الصيف  على  التركيز 
جداول  وإعداد  والمسؤوليات  األدوار  وتوضيح  الصيفية  التخطيط 
االجتماعات بشكل دوري تركيز جميع أقسام المناطق ذات الصلة على 
الصيف على مدار السنة. كما وصف األفراد الذين تّمت مقابلتهم كيف 
حّسنت مقاربات التخطيط الجديدة جودة إعداد البرامج الصيفية. كما 
الفعالية.  لتحسين  فرصة  عن  المشتركة  التخطيط  اجتماعات  كشفت 
المأكوالت والنقل في اجتماعات  أّدى ضّم خدمات  المناطق،  في إحدى 
الصيفية  البرامج  كلفة  ارتفاع  مدى  على  الضوء  تسليط  إلى  التخطيط 
بين  الجمع  إلى  بدوره  أّدى  ما  كبرى،  مباٍن  في  المتمركزة  الصغيرة 
بعض البرامج وتحقيق الوفورات في تكاليف التشغيل. وتحسنت جودة 
البرامج إذ تمتعت األقسام بمعلومات أفضل وفي وقت مبكر من السنة 
بعض  أّن  من  وبالرغم  بها.  الخاصة  التخطيط  عمليات  لدعم  الدراسية 
عن  عّبروا  قد  المناطق  إحدى  في  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص 
إحباط حيال وتيرة االجتماعات، وافقوا جميعهم على إيجابية إعالمهم 
واعتقدوا  تخطيطهم  على  تؤثّر  قد  التي  القرارات  عن  مبكر  وقت  في 
المطلوبة  مهماتهم  الستكمال  الالزمة  المعلومات  يملكون  كانوا  أنّهم 
أكثر سالسة. الصيفية بشكل  البرامج  بشكل جّيد. وبعد ذلك سارت 

لقد ضمن 
إدخال رزنامات 

التخطيط 
الصيفية 

وتوضيح األدوار 
والمسؤوليات 

وإعداد جداول 
االجتماعات 

بشكل دوري 
تركيز جميع 

أقسام المناطق 
ذات الصلة على 

الصيف على 
مدار السنة.
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الموجودة والهيكليات  الخبراء  الصيفيون  المرشدون  استغّل 

أنظمة  وربطوا  التعليمية  المناطق  خبراء  البرامج  مرشدو  وّظف  كما 
تشّكل  مهام  أربع  درسنا  ولقد  معّينة.  برامج صيفية  بمهّمات  المناطق 
اإليرادات  إنتاج  هي  الصيفية  البرامج  إعداد  وإدارة  تخطيط  من  جزًءا 
وتوظيف  الصيفيين؛  المسؤولين  وإدارة  وتوظيف  الميزانيات؛  ووضع 
لكل  صيفية.  دراسية  مناهج  وتطوير  الصيفيين؛  المعلمين  وإدارة 
في  قائم  نظام  أو  نظيرة  دراسية  سنة  عادًة  هناك  المهام  هذه  من 
قرارات  البشرية  الموارد  أقسام  تدير  ما  عادًة  فمثاًل،  متخصص.  قسم 
وتصدر  المناهج  الدراسية  المناهج  أقسام  تضع  حين  في  التوظيف، 
أقسام المالية المنح وتحّضر الميزانيات. وبالرغم من ذلك، في العديد 
ال  وقد  يتمّتعون  قد  )الذين  الصيفيون  المرشدون  ينّفذ  المناطق،  من 
المناهج  أو  البشرية  الموارد  مجال  في  الصلة  ذات  بالخبرة  يتمتعون 
من  األدنى  الحّد  بوجود  المهام  هذه  المالية(  األمور  أو  الدراسية 
الدعم من اآلخرين. وفي المناطق التعليمية الثالث التي درسناها، قام 
اآلخرين  إلى  المهام  هذه  من  أجزاء  بتخصيص  الصيفيون  المرشدون 

استراتيجي.  بشكل 

الميزانية  محّللي  مع  جنب  إلى  جنًبا  البرامج  مرشدو  عمل  عندما 
على  بالتالي  وساعدوا  التكاليف،  بخفض  قاموا  للمنطقة،  التابعين 
التكاليف  حّد  من  الميزانية  محّللو  تمّكن  البرامج.  استدامة  تحسين 

التمويل.  بتدفقات  معرفتهم  إلى  استناًدا 

في  التوظيف  دمج  حّسن  مقابلتهم،  تّمت  الذين  األشخاص  بحسب 
أيًضا. فقد نتج عن اشتراك قسم االتصاالت  البرامج  أقسام أخرى جودة 
عدد  في  زيادة  التعليمية  المناطق  إحدى  في  المعلمين  توظيف  في 
السنة  تقييم  نظام  يعتبر  )حسبما  العالية  الفعالية  ذوي  المعلمين 
شّكلت  كما  الصيفية.  البرامج  في  للعمل  يتقّدمون  الذين  الدراسية( 
المناهج الدراسية مجااًل بدا أّن الدمج قد أثّر فيه على الجودة وخّفض 
المناهج  صياغة  في  الدراسية  المناهج  قسم  شارك  عندما  التكاليف. 
الدراسية، كان عمله متماشًيا بوضوح أكبر مع أنظمة السنة الدراسية 
من  كل  كان  عندها  عّدة.  منافع  قدم  الذي  األمر  ومحتواها،  وأهدافها 
في  المستخدمة  المنهجية  بالمقاربة  ِعلم  على  والتالميذ  المعلمين 
على  المناهج  استناد  خالل  من  التعليم.  سّهل  قد  يكون  ما  الصيف، 

المواد. تكاليف شراء  تخفيض  المناطق من  تمّكنت  الموجودة،  المواد 

عندما عمل 
مرشدو البرامج 
جنًبا إلى جنب 

مع محّللي 
التابعين  الميزانية 

قاموا  للمنطقة، 
التكاليف،  بخفض 
وساعدوا بالتالي 

على تحسين 
استدامة البرامج.



xiii

واجه مرشدو البرنامج تحّديات أمام الدمج

التأييد.  تحّديات حول كسب  مواجهة  الصيفيون عن  المرشدون  أفاد 
أّن  تبّين  البيانات  على  ترتكز  أدلّة  رؤية  الشأن  أصحاب  بعض  انتظر 
أهمّية  حول  حكمهم  يصدروا  أن  قبل  التالميذ  نتائج  تحّسن  البرامج 
أصحاب  من  المجموعة  هذه  إلى  بالنسبة  الصيفية.  التعليم  برامج 
التعليمية  المناطق  أهداف  بين  النظري  الرابط  فهم  كان  الشأن، 
وكذلك،  األدلّة.  رؤية  عن  تماًما  مختلًفا  الصيفية  البرامج  وأهداف 
اعترف بعض األشخاص الذين قابلناهم بأهمّية البرامج الصيفية لكّنهم 
إلى  استناًدا  جّيد  بشكل  مطّبقة  تكّن  لم  المناطق  برامج  أّن  اعتقدوا 
توافق  كيفية  رؤية  في  بساطة  بكل  آخرون  فشل  وقد  مالحظاتهم. 
ذلك  من  بدالً  واعتبروا  األساسي،  المناطق  هدف  مع  الصيفية  البرامج 

أخرى. ألولويات  منافسة  الصيفية  البرامج 

موظفي  على  الصعب  من  كان  قابلناهم،  الذين  األشخاص  بحسب 
المناطق التأقلم مع التوّقعات والعالقات الجديدة التي نشأت عن عمليات 
هذه  خالل  مختلفَتين  مرحلَتين  في  منطقتان  عانت  األشمل.  التخطيط 
العملية في تحديد من كان يتمّتع بالسلطة النهائية في صنع القرارات. 
إلى  عدة  اجتماعات  على  تمتّد  كانت  اختالفات،  أي  حالة حدوث  في 
ألغت  النهائي.  القرار  التخاذ  السلطة  يملك  كان  من  يتضح  أن  حين 
أشركت  مقاربة  مقابل  األقسام  بين  التخطيط  فريق  المناطق  إحدى 

القرار الجماعية. أقّل في اجتماعات صنع  أشخاًصا 

لم يكن من السهل االستفادة من خبراء المناطق وأنظمتها. وقد شملت 
ذلك  لفعل  الضروري  بالوقت  بالمهام  يقوم  من  تمّتع  ضمان  التحّديات 
وبفهٍم كاٍف للمكّونات األساسية للبرامج الصيفية وبحافٍز لتنفيذ المهام 
بأّن  دائًما  الشعور  دون  المناسب(  الوقت  )وفي  جّيد  بشكل  الصيفية 

المهام مهاٌم إضافية. هذه 

في  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  أفاد  التحّديات،  هذه  من  بالرغم 
من  كّل  في  التأييد  من  عالية  بمستويات  األدوار  مجموعات  جميع 
المناطق الثالث، ال سّيما في مكتب المنطقة التعليمية المركزي ووسط 
قيادة المنطقة على رفيعة المستوى. أسند المرشدون الصيفيون الذين 
إلى  المناطق  بأهداف  الصيف  ولربط  تفاهم  لبناء  عملهم  مقابلتهم  تّمت 
هذا التأييد. من المستبعد أن يتسّبب بضع معارضين في تخلي المنطقة 
بالدراسة،  قيامنا  فترة  وخالل  كلًيا.  الصيفية  البرامج  عن  التعليمية 
لم تكن أي منطقة تواجه خطر خسارة برامجها الصيفية بسبب نقص 
من  التأييد،  على  للحفاظ  المتواصل  العمل  وبدون  أنّه  غير  التأييد. 
الصيفية  للبرامج  حالًيا  الموجهة  الموارد  المناطق  تنقل  أن  المحتمل 

إلى مبادرات أخرى.
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الصيفيين للمرشدين  توصيات 

أّن  التعليمية  المناطق  من  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  اعتقد 
من  بالرغم  الصيفية  للبرامج  مفيدة  كانت  عموًما  الدمج  محاوالت 
أكثر  تنفيذ  نحو  تتقّدم  كانت  المناطق  أّن  أدلّة على  التحديات وهناك 
في  مجدًدا  الصيفية  البرامج  تأمين  تّم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  روتينية. 
بالمستوى  لالستمرار  التخطيط  مع  المناطق  هذه  في   2016 العام  صيف 
نفسه من البرامج في صيف العام 2017. نوصي بأن تعمل مناطق أخرى 
برامج  أهداف  ربط  من خالل  االستراتيجيات  هذه  ببعض  االقتداء  على 
جهود  في  مختلفة  أقساًما  مشركًة  المناطق،  بأهداف  الصيفية  التعليم 
التخطيط المبكرة ومستفيدة من الموظفين في األقسام الذين يتمّتعون 

المناطق. األساسية وأنظمة  المجاالت  في  بالخبرة 

تعزيز الفهم وربط أهداف البرامج الصيفية بأهداف المناطق التعليمية

فهم  على  المناطق  موظفي  الصيفيون  المرشدون  يساعد  بأن  نوصي 
دعوة  خالل  من  ذلك  تحقيق  يمكن  الصيفية.  البرامج  وثقافة  غاية 
العاملين في المدارس إلى زيارة  موظفي المكتب المركزي والموظفين 
اجتماعات  في  الصيفية  البرامج  إحياء  خالل  من  أو  الصيفية  المواقع 
قد  كما  التالميذ.  شهادات  أو  الصور  أو  الفيديوهات  عبر  المناطق 
يطلب المرشدون الصيفيون من الرؤساء نشر الوعي من خالل إصدار 
بيانات دعم وإرسال رسائل بريد إلكتروني تشّجع تقديم طلبات العمل 
أو  برفقة مراسل محّلي  )ربّما  ما  برنامٍج  الصيفيين وزيارة  للموظفين 

الوطني.  الصيفي  التعليم  اثَنين( في يوم 

الثالث  المناطق  بعمل  باالقتداء  الصيفيون  المرشدون  يرغب  وقد 
ألهداف  الصيفية  البرامج  تعزيز  كيفية  عن  واضح  بشكل  للتعبير 
الصيفية  للبرامج  النتائج  بيانات  جمع  يعّزز  وقد  المهّمة.  المناطق 
خالل  ومن  الجهد.  هذا  النتائج  هذه  إلى  باالستناد  الرسائل  وصياغة 
البرامج الصيفية على أولويّات أكاديمية أساسية )مثل تخفيض  تركيز 
التالميذ  وتحضير  الثالث  الصف  في  القراءة  وتشجيع  اإلنجازات  فجوة 
الصيفية  بالبرامج  المناطق  موظفي  اعتراف  يزيد  قد  الجبر(،  لعلم 

المناطق.  مستوى  على  مهّمة  استراتيجية  باعتبارها 

إنشاء تخطيط بين األقسام

يعمل  قد  المبكر،  بالتخطيط  الصلة  ذات  األقسام  اشتراك  على  للحرص 
تخطيط  فرق  لتأسيس  المناطق  موظفي  كبار  مع  الصيفيون  المرشدون 
بين األقسام تضّم ممّثلين عن كل قسم ذات صلة بالبرامج الصيفية. قد 
تضّم هذه األقسام النقل والمنشآت وخدمات دعم التالميذ وتكنولوجيا 
الخاص  والتعليم  الدراسية  والمناهج  المأكوالت  وخدمات  المعلومات 
ومكاتب البرامج الصيفية. وتضّم االستراتيجيات الناجحة لتنظيم هذه 
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نوصي بأن يربط 
المرشدون 
الصيفيون 

منهج السنة 
الدراسية 

الصيفي. بالمنهج 

عن  المسؤولة  واألطراف  النهائية  المواعيد  عن  اإلبالغ  االجتماعات 
جداول  عن  مسبًقا  واإلبالغ  مشتركة  رزنامة  خالل  من  مهمة  كل 
أن  يجب  من  لتحديد  األعمال  جداول  واستخدام  االجتماعات  أعمال 
يحضر كل اجتماع واإلبالغ بشكل واضح عن القرارات لجميع األطراف 
واحد  موظف  يتمّتع  أن  نوصي  كما  المناسب.  الوقت  في  الصلة  ذات 
المستوى  يبّلغ مرشد رفيع  التخطيط وأن  إدارة لوجستيات  بمسؤولية 
بإطالق  ونوصي  المشاركة.  أهمّية  عن  علني  بشكل  المنطقة  من 
باجتماعات  بدًءا  الدراسية  السنة  من  مبكر  وقت  في  العمليات  هذه 
التحسين  جهود  لدعم  الماضي"  الصيف  من  المستخلصة  "الدروس 

المتواصل.

االستفادة من الخبراء واألنظمة الموجودة إلتمام مهام الصيف

المنطقة  من  خبراء  الصيفيون  المرشدون  يوّظف  بأن  أيًضا  نوصي 
أنظمة  من  واالستفادة  الصيفية  البرامج  مهام  على  للعمل  التعليمية 
أقسام  مع  الصيفيون  المرشدون  يعمل  عندما  فمثاًل،  إلكمالها.  المناطق 
وكيفية  التمويل  تدفقات  أفضل  بشكل  يفهموا  أن  يستطيعون  المالية، 
التي  المكاتب  تزيد  وقد  المتوفرة.  الموارد  من  األقصى  الحّد  تحقيق 
من حظوظها  المناطق  في  المنح  إصدار  مع جهات  قوية  بعالقات  تتمّتع 
الصيفيون  المرشدون  يعمل  بأن  نوصي  كما  إضافية.  موارد  في حشد 
مكاسب  إلى  يؤّدي  قد  ما  المعلمين،  توظيف  على  االتصاالت  أقسام  مع 
بأن  نوصي  وأخيًرا،  وعددهم.  العمل  بطلبات  المتقدمين  جودة  في 
الصيفي.  بالمنهج  الدراسية  السنة  منهج  الصيفيون  المرشدون  يربط 

مع  العمل  الصيفي  المكتب  على  المناسبين،  باألشخاص  للتواصل 
المرشدين من المناطق لتوسيع التوصيفات الوظيفية لتضم مسؤوليات 
قد  الوظائف،  شاغلي  إلى  بالنسبة  الجدد.  للموظفين  إضافية  صيفية 
تسويات  أو  مكافآت  أو  إضافي  أجر  تقديم  في  الصيفي  المكتب  ينظر 
الصيفية  البرامج  بين  إيجابية  عالقات  على  للحفاظ  العمل  لحجم 
يستطيع  مرن،  زمني  بإطار  المهام  إتمام  أمكن  إذا  األخرى.  واألقسام 
البطيئة  المكتب الصيفي إشراك أقسام أخرى في تحديد فترات العمل 
لدى األقسام خالل السنة الدراسية وطلب الدعم خالل تلك الفترات. 
الصيفية  المهام  مطابقة  تتّم  بأن  نوصي  النظام،  دمج  حيث  من  أّما 
يضّم  قد  ما  الدراسية،  السنة  بشكٍل جيد خالل  تسير  التي  باألنظمة 

منهجية. ومقاربات  بشرية  موارد  ومنصات  أنظمة حضور 
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شكر وعرفان
Wallace )The Wallace Founda- مؤسس  في  العاملين  نشكر  أن  ةنوّد 
 )Ann Stone( ستون  آن  من  كل  زّودنا  والمالي.  الفني  لدعمهم   )tion
 Edward( باولي  وإدوارد   )Elizabeth Ty Wilde( وايلد  تي  وإليزابيث 
المكّونات  حول  القّيم  بإرشادهم   )Lucas Held( هيلد  ولوكاس   )Pauly

لعملنا. الفكرية 

إنّنا ممتنون بشكل خاص لألشخاص في داالس وبيتسبرغ وروتشستر 
البرامج. لنا بمقابلتهم وأمدونا بمواد  الذين سمحوا 

ساعدت  التقرير.  هذا  في   RAND مؤسسة  موظفي  من  العديد  ساهم 
ستيفاني لونسينجر )Stephanie Lonsinger( بالتدقيق اللغوي والتصميم 
Jen-(  الشكلي. وخالل ضمان الجودة وعملية اإلنتاج، أّمنت جينيفر لي

 )Cathy Stasz( )Sarah Pitcok( وكاثي ستاس  بيتكوك  nifer Li( وسارة 
قّيمة. دقيقة ومالحظات  مراجعة 
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الفصل األول

المقدمة
جميع  في  والمرتفع  المتوسط  الدخل  ذوو  التالميذ 
التي  تلك  من  أعلى  ثابت، عالمات  وبشكل  البالد،  أنحاء 
تقييمات  في  المنخفض  الدخل  ذوو  زمالؤهم  يسّجلها 
يتلقى  فال   .)2015 األمريكية،  التعليم  )وزارة  والرياضيات  اللغة  فنون 
زمالئهم  من  أقل  التعليم  من  قدًرا  المنخفض  الدخل  ذوو  التالميذ 
األغنى خالل السنة الدراسية فحسب بل يشهدون تراجًعا بالمقارنة 
وقد   .)Augustine et al., 2016( أيًضا  الصيف  فصل  خالل  زمالئهم  مع 
يعود ذلك إلى أنّه، وخالل الصيف، نادًرا ما يتمّتع األطفال ذوو الدخل 
والرياضية  والثقافية  األكاديمية  باألنشطة  االلتحاق  بفرص  المنخفض 
لقد  ثراًء.  األكثر  زمالئهم  مع  مقارنًة  المحّفزة  األنشطة  من  وغيرها 
أظهرت أبحاث سابقة أّن برامج التعليم الصيفية تستطيع إفادة التالميذ 
 Jacob and Lefgren, 2004; Borman, Benson, and Overman, 2005;(
 Schacter and Jo, 2005; Chaplin and Capizzano, 2006; Matsudaira,
 2008; Borman, Goetz, and Dowling, 2009; McCombs, Kirby, and
Mariano, 2009; Augustine et al., 2016(، ما قد يحّد من الفجوات بين 

المرتفع. الدخل  والتالميذ ذوي  المنخفض  الدخل  التالميذ ذوي 

 )NSLP( الوطني  الصيفي  التعليم  مشروع   Wallace مؤسسة  أطلقت 
الدخل  ذوي  للتالميذ  الصيفية  الفرص  توسيع  بهدف   2011 عام 
التي  الطوعية  الصيفية  التعليم  برامج  كانت  إذا  ما  ولفهم  المنخفض 
تحّسن  و  أكاديمي  وتعليم  إثراء  فرص  تضّم  والتي  المناطق  تديرها 
 ،2011 العام  ربيع  في  ذلك.  تحقيق  يمكنها  التالميذ وكيف  نتائج هؤالء 
حضرية  مناطق  خمس  في  برامج  بتمويل  وبدأت  المؤسسة  اختارت 
هي بوسطن وداالس ومقاطعة دوفال وفلوريدا وبيتسبرغ وروتشستر 
في نيويورك. وتوّفر كّل من هذه المناطق فرص تعليم صيفية متعددة 
لتالميذها، بدًءا من البرامج الصيفية الصغيرة في المدارس وصواًل إلى 
مدارس  من  التعليمية  المناطق  في  التالميذ  مئات  تخدم  التي  البرامج 

الصيف. مختلفة في مواقع مركزية خالل فصل 

يحقق
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مع قرب انتهاء مشروع التعليم الصيفي الوطني )NSLP(، تزيد المناطق 
أحرزته  الذي  والتقّدم  الصيفية  برامجها  لدعم  جهودها  من  الخمس 
في تحسين الجودة وزيادة نطاق البرامج. يعترف مرشدو هذه البرامج 
على  القيود  فرض  فترات  خالل  مهددة  تصبح  الصيفية  البرامج  أّن 
 1000 من  أكثر  ضّم   2012 عام  أجري  استطالع  وخالل  الميزانية. 
الميزانية  في  التخفيضات  بأّن  منهم  بالمئة   35 أفاد  مسؤول مدرسي، 

.)Ellerson, 2012( قد تؤدي إلى إلغاء البرامج الصيفية

خالل السنة الدراسية المؤدية إلى صيف العام 2015، بذل المرشدون 
لدمج  متضافرة  جهوًدا  وروتشستر2  وبيتسبرغ  داالس  في  الصيفيون 
التعليم الصيفية الخاصة بهم في األولويات والعمليات األساسية  برامج 
في المنطقة التعليمية األوسع باعتباره استراتيجية لزيادة االستدامة. 
بالتوصيات  ويجدر  وتأثيراتها.  الجهود  هذه  الدراسة  هذه  وتعرض 
المناطق  تقودها  التي  الصيفية  البرامج  مرشدي  تفيد  أن  نقدمها  التي 

البرامج. وغيرهم ممن يؤيّدون دعم هذه 

إّن مبدأ الدمج الكامن )الذي ُيشار إليه أيًضا بـ"إضفاء الطابع المؤسسي" 
في الدراسات( هو مبدأ ترسيخ برنامج ما )في هذه الحالة، لكن يمكن 
وممارسات  وعمليات  وأنظمة  هيكليات  في  أيًضا(  ممارسة  ترسيخ 
ما  برنامج  اعتبار  يمكن   .)Noblit et al., 2009( ما  لمؤسسة  روتينية 
مدمًجا عندما يتمتع بتأييد واسع النطاق وتطبيق روتيني وتخصيصات 
Eiseman, Flem-(  روتينية من األموال والوقت وتوّقعات باالستمرارية

.)ing and Roody, 1990; Batton, 2004

الدراسة مقاربة 

التالية: األربعة  البحثية  لألسئلة  التقرير  هذا  يتطّرق 

للتعليم  برامجهم  دمج  على  الصيفيين  المرشدين  يشجع  الذي  ما   .1
الصيفي في األولويات والعمليات األساسية على مستوى مناطقهم 

لتعليمية؟ ا

2. كيف يفعلون ذلك؟

التي  باالستراتيجيات  المرتبطة  والتحّديات  المنافع  هي  ما   .3
استعملوها؟

استخالصها  األخرى  التعليمية  المناطق  تستطيع  التي  الدروس  ما   .4
التي درسناها؟ المناطق  تجارب  من 

خالل السنة 
الدراسية المؤدية 

إلى صيف العام 
2015، بذل 
المرشدون 

الصيفيون في 
داالس وبيتسبرغ 

وروتشستر 
جهوًدا متضافرة 

لدمج برامج 
الصيفية  التعليم 

الخاصة بهم 
في األولويات 

والعمليات 
األساسية 

في المنطقة 
التعليمية 

األوسع باعتباره 
استراتيجية 

لزيادة االستدامة.

2 اعتمدت المناطق الخمس استراتيجيات مختلفة نحو االستدامة. اخترنا بعًضا منها إلجراء بحث إضافي. وفي حين ترّكز هذه الدراسة على 

دمج البرامج الصيفية في األولويات والعمليات األساسية على مستوى المناطق األوسع، تمّثل دراسات أخرى مقبلة البحث في مواضيع أخرى. 
واخترنا لكل موضوع ودرسنا مجموعة ثانوية من مناطق مشروع التعليم الصيفي الوطني الخمسة وشركائها قد تسفر عن رؤى مفيدة.
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الصيفيون  المرشدون  دمج  كيف  درسنا  األسئلة،  هذه  على  لإلجابة 
داالس  الخمس-  الوطني  الصيفي  التعليم  مشروع  مناطق  من  ثالثة  في 
والعمليات  األولويات  في  الصيفية  برامجهم  وروتشستر-  وبيتسبرغ 
إلى  المؤدية  الدراسية  السنة  خالل  مناطقهم  مستوى  على  األساسية 
منطقة  ألي  منسوبة  ليست  هنا  المذكورة  النتائج   .2015 العام  صيف 

منفردة.

اجتماعات  ومحاضر  مقابالت  من  التقرير  هذا  بيانات  اسُتخلصت 
تشرين  شهَري  وبين  التعليمية.  والمناطق  الصيفية  البرامج  ووثائق 
 62 بمقابلة  قمنا   ،2016 )يناير(  الثاني  2015 وكانون  )نوفمبر(  الثاني 
موظًفا في المناطق ممن اشتركوا في البرامج الصيفية في هذه المناطق 
التخطيط  عن  مسؤولين  كانوا  منطقة  كل  في  أفراًدا  اخترنا  الثالث. 
النقل(  تخطيط  مثل  محددة  لمهمة  أو  بأكملها  )إّما  الصيفية  للبرامج 
وعن تطبيق البرامج الصيفية )إّما بأكملها أو من خالل دعم مكّون من 
المناطق أو  التعليمات(. كما قمنا بمقابلة رؤساء  التطبيق مثل احترام 
المسؤول األكاديمي الرئيس في كل منطقة لقياس الدعم رفيع المستوى 
في المنطقة للبرامج الصيفية. وقد شملت المقابالت مرشدين للبرامج 
والمشاريع  التالميذ  وخدمات  البشرية  والموارد  والنقل  الصيفية 
االجتماعيين  والمساعدين  الدراسية  المناهج  ومكاتب  الخاصة 
والرؤساء  التنفيذيين  والمديرين  المدراء  على  والمشرفين  والمدراء 
في  والميزانيات  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  أقسام  في  وأعضاء 
الذين  المناطق  في  المستوى  رفيعي  المسؤولين  إلى  نشير  المناطق. 
المساعدون(  والرؤساء  المدارس  مدراء  )مثل  المدراء  على  يشرفون 
المناهج  قسم  ونستخدم  الدراسة  هذه  في  المدراء  على  بالــمشرفين 
الدراسية  المناهج  على  تشرف  التي  األقسام  لتمثيل  الدراسية 

والتعّلم.  والتدريس  والتعليمات 

وثائق  تحليل  على  يرتكز  منّظم  شبه  مقابالت  بروتوكول  طّورنا 
المناطق العامة ومالحظات االجتماعات من سنوات سابقة من مشروع 
وعروًضا  تنظيمية  مخططات  الوثائق  شملت  الوطني.  الصيفي  التعليم 
للمناطق  استراتيجية  عمل  وخطط  الصيفية  والنتائج  لألولويات  عامة 
ووصًفا  المدارس  إدارة  مجالس  اجتماعات  من  ومحاضر  التعليمية 
لبرامج المناطق الصيفية. اسُتخلصت محاضر االجتماعات من اتصاالت 
التعليم  مشروع  فريق  من  أعضاء  بين  أسبوَعين  كل  مّرة  أجريت 
حضرنا  )كما  الصيفية  المناطق  برامج  في  وموظفين  الوطني  الصيفي 
بعًضا من هذه االجتماعات( ومن حصيلة خمس سنوات من اجتماعات 
التعليمية  للمناطق  المؤسسة  عقدتها  سنوية  نصف  محترفة  تعليمية 

الصيفية. البرامج  حول  ممارساتها  لمشاركة 
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مقابلته  تتّم  الذي  الشخص  دور  على  المقابالت  بروتوكول  ُفّصل 
التالية:  للمواضيع  النقاش  وتطّرق 

البرامج  إعداد  مع  التعليمية واألهداف وتوافقها  المناطق  أولويات    •
لصيفية ا

البرنامج التعليم الصيفي والتخطيط وإدارة  •  حوكمة 

الميزانية  وضع  )مثل،  المختلفة  الصيفية  البرامج  إعداد  مهام    •
كيفية  على  التركيز  مع  الدراسية(  المناهج  وتطوير  والتوظيف 

الروتينية المناطق  المهام في عمليات  دمج هذه 

•  تأييد إعداد البرامج الصيفية وفهمه

التي  والتحّديات  الصيفية  البرامج  إعداد  عملية  في  المنافسة    •
تواجهها

البرامج الصيفية ونجاحاتها. •  التحسينات في إعداد 

أننا تطرقنا إلى جميع هذه المواضيع مع كل من األشخاص  بالرغم من 
اثنين  أو  صيفي  مرشد  مع  محادثتنا  كانت  مقابلتهم،  تّمت  الذين 
عّدة  ساعات  على  امتّدت  إذ  قصد،  عن  األطول  منطقة  كل  من 
الذين  الصيفيون  المرشدون  هؤالء  أشرف  متعددة.  أيّام  مدى  على 
و"مدير  المدرسة"  أوقات  خارج  النشاطات  "منّسق  مثل  أدواًرا  أدوا 
إجراءات  جميع  على  الموسعة"  النهارية  والخدمات  الصيفي  التعليم 
الصيفية  التعليم  برامج  يضم  بما  مناطقهم،  في  الصيفية  البرامج  إعداد 
المدارس.  مختلف  من  التالميذ  لمئات  الخدمات  مقدمين  المركزية، 
شّكلت المقابالت التي أجريناها مع هؤالء األشخاص مصادر المعلومات 
األساسية لهذه الدراسة. ولقد أدى هؤالء المرشدون الصيفيون )الذين 
في  قياديًا  دوًرا  أيًضا  الدراسة(  هذه  في  النحو  هذا  على  إليهم  يشار 
مؤيدين  التعليمية  مناطقهم  في  الصيفية  التعليم  برامج  دمج  أعمال 

منظماتهم. أنحاء  في جميع  الصيفية  التعليم  برامج  إعداد 

أُجريت جميع المقابالت األخرى وجًها لوجه واستغرق كّل منها قرابة 
المقابالت  خالل  مالحظات  ودّونا  مقابالتنا  بتسجيل  قمنا  دقيقة.   60

المدّونة. المالحظات  في  الثغرات  لمأل  التسجيالت  إلى  مستندين 

قمنا بتحليل مالحظاتنا باستخدام Dedoose v7.0.25، وهو تطبيق على 
بحسب  اإلجابات  نّظمنا  كما  المناهج.  متعدد  للبحث  اإلنترنت  شبكة 
كيفية  مراقبة  خالل  من  فمثاًل،  المقابالت.  بروتوكول  في  األسئلة 
األساسية على مستوى  العمليات  في  الصيفية  البرامج  إعداد  مهام  دمج 
المناطق التعليمية، جمعنا اإلجابات بحسب المهام من وضع الميزانية 
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إلى التوظيف وتوفير وسائل النقل، إلخ. ثّم استخدمنا النتائج الخاصة 
بالمهام في كل منطقة لتحديد كيفية تنظيم كل مهمة وإتمامها تحضيًرا 
لجولة  المناطق  مهمة عبر  في كل  نظرنا  وأخيًرا،   .2015 العام  لصيف 
والنجاحات  والتحديات  المواضيع  تحديد  اجل  من  التحليل  من  ثانية 
األساسية في ما يخص دمج هذه المهام في عمليات المناطق األساسية.

الذين  األشخاص  ذكريات  على  أساسي  بشكل  التقرير  هذا  يرتكز 
تتّم  لم  آخرين  ألشخاص  يكون  قد  لذلك،  وتصّوراتهم.  مقابلتهم  تّمت 
أن  التقرير  لهذا  نشأ  لم  مختلفة.  آراء  الدراسة  هذه  في  مقابلتهم 
تجارب  أّن  نظّن  وال  المناطق.  من  كل  في  الدمج  نواحي  جميع  يمّثل 
هذه المناطق تتوافق بالضرورة مع تجارب مناطق أخرى. ال بل يهدف 
وبأكبر  مستقل  بشكل  وتحليله  المناطق  عمل  تسجيل  إلى  التقرير 
صيفيون  مرشدون  يجدها  قد  التي  الدروس  وتحديد  ممكنة  دقة 

الصيفية. برامجهم  استدامة  لتحسين  مفيدة  آخرون 

الدراسة تنظيم 

الصيفية  البرامج  لدمج  الرئيسية  األسباب  بتحديد  الثاني  الفصل  نبدأ 
التعليمية  المناطق  مستوى  على  األساسية  والعمليات  األولويات  في 
السابقة.  للدراسات  ومراجعتنا  الصيفيون  المرشدون  حدده  ما  وفق 
وربط  الصيفية  للبرامج  فهم  بناء  محاوالت  نناقش  الثالث،  الفصل  في 
صيف  قبل  المحاوالت  هذه  ونتائج  المناطق  بأهداف  البرامج  أهداف 
أسست  التي  المختلفة  الطرق  الرابع  الفصل  يستقصي   .2015 العام 
في  الصيفية.  للبرامج  األقسام  بين  التخطيط  هيكليات  المناطق  فيها 
واألنظمة  الخبراء  من  لالستفادة  استراتيجيات  نناقش  الخامس،  الفصل 
للمرشدين  توصيات  فنقدم  األخير  الفصل  في  أّما  ونتائجها.  الموجودة 
خالل  من  الصيفي  البرنامج  استدامة  تحسين  إلى  الساعين  الصيفيين 

الدمج. جهود 
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الفصل الثاني

أسباب دمج البرامج 
الصيفية في األولويات 

والعمليات األساسية على 
مستوى المناطق التعليمية

لدمج  السابقة  الدراسات  في  المذكورة  األسباب 
استدامة  حول  المؤسسي  الطابع  إضفاء  أو  البرنامج 
 Aarons, Hurlburt, and Horwitz, 2011;( البرامج 
Aharoni et al., 2014(. يجدر بالدمج أن يؤدي إلى تأييد أكبر وتوّقعات 
من  روتينية  وتخصيصات  روتيني  وتنفيذ  البرنامج  باستمرار  أقوى 
األموال والوقت وتخفيف االعتماد على جهات فاعلة فردية مع ترسخ 
 Eiseman,( ككل.  وعملياتها  التعليمية  المنطقة  قواعد  في  البرنامج 

.)Fleming, and Roody; Batton, 2004; Noblit et al., 2009

التعليم  مشروع  مناطق  في  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  اتفق 
لدمج  األهداف  أهّم  أحد  أّن  على  الثالث   )NSLP( الوطني  الصيفي 
مع  تتوافق  نتيجة  وهي  البرامج،  استدامة  زيادة  هو  الصيفية  البرامج 
الدراسات السابقة. كما سّلط المرشدون الصيفيون الذين قابلناهم إل 
األولويات  في  الصيفية  البرامج  لدمج  إضافية  أسباب  ثالثة  الضوء على 
تحسين  هي  التعليمية  المناطق  مستوى  على  األساسية  والعمليات 
بخدمات  الصيفية  الخدمات  ربط  وتحسين  الفعالية  وزيادة  الجودة 

األربعة هنا. األهداف  نناقش هذه  للتالميذ.  الدراسية  السنة 

تتمحور
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االستدامة تعزيز 

الذي  نفسه  العام  الموضوع  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  كّرر 
لتعزيز  الدمج  أهمية  في  المتمثل  السابقة  الدراسات  في  وجدناه 
نظمت  جميعها  الثالث  المناطق  أّن  من  وبالرغم  البرامج.  استدامة 
برامج صيفية منذ العام 2011، استمّر مرشدو البرامج في التعبير عن 
سّيما  ال  عام،  بشكٍل  البرامج  واستدامة  التمويل  مستقبل  حول  قلقهم 
عن  أعربوا  كما   .Wallace مؤسسة  من  المالي  الدعم  انتهاء  قرب  مع 

الموظفين: تبديل  بشأن  قلقهم 

جزء  وكان  فعله،  يجب  أنّه  نعرف  شيء  كل  في  نفكر  أن  حاولنا 
كبير من هذه المعلومات مجرد أفكار، وأن عمل على توثيقه. كان 
ربح  إذا  فلنقل  ما-  شخص  غادر  فإذا  األساسية  األمور  أحد  هذا 
المعرفة معه  أن تختفي  أو دهسته حافلة مثاًل- ال نريد  اللوتاري 

المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة 

مرشدو  عمل  االستدامة،  لتعزيز  الصيفية  البرامج  دمج  خالل  من 
األموال  من  روتينية  روتيني وتخصيصات  تنفيذ  تحقيق  على  البرامج 
في  النطاق.  واسع  وتأييد  البرامج  باستمرار  قوية  وتوّقعات  والوقت 
فهم  الصيفيين  المرشدين  تحسين  كيفية  في  نبحث  الثالث،  الفصل 
بأهداف  الصيفية  البرامج  أهداف  الصيفية وربطهم  لبرامجهم  اآلخرين 
التي  الرئيسية  الطرق  االستراتيجيتان  هاتان  شّكلت  المهمة.  المناطق 

التأييد على نطاق واسع.  جمعوا من خاللها 

الجودة تحسين 

ُصّممت جهود  أيًضا كيف  قابلناهم  الذين  الصيفيون  المرشدون  وصف 
ا بشكل خاص  مهّمً الصيفية. وكان هذا  البرامج  لتحسين جودة  الدمج 
صغيًرا  صيفًيا  برنامًجا  واحدة  طّورت  فقد  منطقتين.  إلى  بالنسبة 
آالف  إلى  يقّدم  كبيًرا  برنامًجا  ليصبح  فقط  األّمية  محو  على  يرّكز 
اعترف  واإلثراء.  الرياضيات  وعلى  األّمية  محو  على  ويرّكز  التالميذ 
التعليمية  مرشدو البرنامج بالحاجة إلى االستناد إلى خبرات المناطق 
مختلف  تلبية  يستطع  لم  الصيفي  الفريق  ألّن  التالميذ  هؤالء  لخدمة 
الحاجات المنهجية وغيرها من حاجات التالميذ في مستويات صفوف 
برامج صيفية تصحيحية  تقديم  تنتقل من  فكانت  الثانية  أما  متعددة. 
إلى  التعليم  تقديم  إلى  المستهدفين  األشخاص  إلى  أساسي  بشكل 
تغيير  إلى  ذلك  عبر  تهدف  وكانت  التالميذ.  من  واسعة  مجموعة 
والترويج  التغيير  هذا  لتسويق  الدعم  على  الحصول  وأرادت  صورتها 

له. 

إيكال  الجودة  بتحسين  والمرتبطة  األكثر شيوًعا  الدمج  كانت وسيلة 
مهام البرامج الصيفية ذات الصلة إلى موظفي المناطق الذين يتمّتعون 

وبالرغم من أّن 
المناطق الثالث 
جميعها نظمت 
برامج صيفية 

منذ العام 2011، 
استمّر مرشدو 

البرامج في 
التعبير عن 
قلقهم حول 

التمويل  مستقبل 
واستدامة 

البرامج بشكٍل 
عام، ال سّيما 

مع قرب انتهاء 
الدعم المالي 
من مؤسسة 

.Wallace
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أكثر  بشكل  ذلك  مناقشة  وتتّم  المجاالت،  تلك  في  األهّم  بالخبرة 
شمولية في الفصل الخامس. بعبارة أخرى، باتت مهام البرامج الصيفية 
تكون  أن  من  بدالً  التعليمية  المنطقة  في  العمل  توصيفات  من  جزًءا 
المرشدون  طالب  كما  معّينين.  موظفين  إلى  موجهة  خاصة  طلبات 
في  بما  األخرى،  المناطق  أقسام  من  الدعم  من  بالمزيد  الصيفيون 
بسرعة  متوفرة  خبرات  لحشد  واالتصاالت،  البشرية  الموارد  ذلك 

الجودة: وتحسين 

بحسب  األولى  للمرة  الصيف  في  بالعمل  االتصاالت{  }قسم  بدأ 
فعل  الصيفية  والبرامج  االتصاالت  لقسم  أنّه سبق  أعتقد  ال  علمي- 
الكبرى  النجاحات  بعض  هناك  كان   .2015 العام  صيف  في   - ذلك 
حملة  فكانت  تأثيًرا  األكثر  }النتيجة{  أّما  المستخلصة.  والدروس 
التوظيف التي يتّم من خاللها البحث عن معّلمين ذوي جودة أكبر 

المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة 

الكفاءات  خلق 

تّم اتباع الدمج لزيادة الكفاءات من حيث الكلفة والوقت. وقد كان ذلك 
مهًما بشكل خاص في المنطقة التي تقّدم أكثر من 40 برنامًجا صيفًيا. 
قد  المنطقة  هذه  في  الرئيس  بأّن  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  أفاد 
التزم بتوسيع الوصول إلى البرامج للمزيد من التالميذ في صيف العام 
إلى  بالحاجة  المنطقة  داخل  مختلفة  فاعلة  جّهات  واعترفت   2016
زيادة الكفاءات للتمكن من توسيع البرنامج. كما اعترفوا بأّن مرشدي 
والمعرفة  السلطة  من  كل  إلى  افتقروا  قد  الفرديين  الصيفي  البرنامج 

البرامج. عبر  وتوليدها  الكفاءات  لتحديد  النظام  مستوى  على 

عندما كانت الكفاءة الهدف األساسي، غالًبا ما حدث الدمج من خالل 
خالل  من  يكون  أن  من  بدالً  جمعها  أو  اإلجراءات  أو  األنظمة  إدماج 
ُدمجت  المثال،  سبيل  فعلى  الصيفية.  للبرامج  فريدة  أنظمة  ابتكار 
الدراسية بعد أن  السنة  الحضور ضمن نظم أخذ حضور  أنظمة أخذ 
ثبت عدم كفاءة الحلول القائمة بذاتها. وقد نتج عن دمج هذه األنظمة 
المناطق  ولمقيمي  الصيفية  المواقع  في  البيانات  في  للمدققين  كفاءات 
الذين قضوا وقتهم وهم يصححون بيانات الحضور من األنظمة القائمة 

بذاتها:

للتطبيقات  }بالنسبة  بها.  ُملّمين  المعلمون  ُيعتبر  عملية  إنّها 
القديمة ألخذ الحضور{، بالرغم من أنّها قد تقول بشكل واضح "ضع 
 X أمام اسم التلميذ الغائب"، قد يضع }المعلمون{ عالمات X عالمة
الذي  العمود  يتجاهلون  قد  أو  الحاضرين  التالميذ  كل  أسماء  أمام 
للمؤلف  )مقابلة  فيه  التالميذ وال يضعوا شيًئا  فيه هويّات  أدرجت 

المعني(. الشخص  مع 

عندما كانت 
الكفاءة الهدف 
األساسي، غالًبا 
ما حدث الدمج 
من خالل إدماج 

األنظمة أو 
اإلجراءات أو 

جمعها بدالً من 
أن يكون من 
خالل ابتكار 
أنظمة فريدة 

الصيفية. للبرامج 
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الدراسية التالميذ الصيفية وبرامج السنة  الربط بين برامج 

أكثر  بشكٍل  العمل  الصيفية  البرامج  لدمج  المعطى  الرابع  السبب  كان 
عمًدا على ربط خدمات المناطق الصيفية بالخدمات المقدمة للتالميذ 
الذين  التالميذ  أّن  المناطق  الدراسية. ورأت إحدى  السنة  على مدار 
الدعم  إلى  غيرهم  من  أكثر  بحاجة  كانوا  الصيفي  البرنامج  حضروا 
اإلضافي إذ مالوا إلى أن يكون أداؤهم األكاديمي أدنى من غيرهم وإلى 
أن يأتوا من عائالت ذات دخل منخفض. تمتلك المناطق موارد ضخمة 
األشخاص  وأراد  الدراسية  السنة  خالل  التالميذ  هؤالء  مثل  لدعم 
على  التالميذ  هؤالء  حصول  استمرار  ضمان  مقابلتهم  تّمت  الذين 

الصيف: الدعم نفسه خالل فصل  مستوى 
 

تزويد  إلى  الحاجة  وعن  كثيًرا  الصيف  عن  }رئيسنا{  يتحّدث 
الصيف  فصل  خالل  واالجتماعية  األكاديمية  بالخدمات  التالميذ 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة 

المناطق  تمتلك 
موارد ضخمة 

لدعم ...التالميذ 
]ذوي األداء 
األكاديمي 
المنخفض 

والدخل 
المنخفض[ 

خالل السنة 
الدراسية وأراد 
األشخاص الذين 

تّمت مقابلتهم 
ضمان استمرار 

حصول هؤالء 
التالميذ على 

مستوى الدعم 
نفسه خالل فصل 

الصيف.
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يخوضها  التي  التجارب  تستمّر  أن  ضمان  البرنامج  مرشدو  أراد  كما 
خارج  ُتنفذ  برامج  خالل  من  أمكن،  حيث  الصيف،  خالل  التالميذ 

الدراسية: السنة  المدرسة خالل  أوقات 

خالل  الخدمات  على  يحصلون  الذين  التالميذ  ربط  على  للحرص 
الصيف، وعن قصد، بمزّود لنشاطات خارج أوقات المدرسة خالل 
}نريد  قبل....  من  قصد  عن  التالميذ  هؤالء  ربط  يتّم  لم  السنة. 
)مقابلة  األصل  في  أكاديمًيا  الضعفاء  للتالميذ  الدعم  من  المزيد{ 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف 

تحصد  فقد  المدمجة،  الخدمات  من  وحدهم  التالميذ  يستفيد  ال 
األنظمة  تناسقت  إذا  الدراسية  السنة  خالل  المنافع  أيًضا  المناطق 
لمشاركة  أنظمة  وضع  يؤّمن  وقد  الدراسية.  المناهج  أو  التوقعات  أو 
الالزمة  المعلومات  الصيف  وفصل  الدراسية  السنة  بين  البيانات 
السنة  خالل  والمعلمين  الصيفيين  للمعلمين  المناسب  الوقت  في 
الدراسية الذين يحاولون التعرف على التالميذ الجدد، ما قد يحّسن 
يحضرون  الذين  التالميذ  يحصل  السنة.  مدار  على  التعليم  بدوره 
متناسق  إضافي  تعليم  على  العالية  الجودة  ذات  الصيفية  التعليم  برامج 
مع أهداف السنة الدراسية، ما قد يخفف قلياًل من الضغط على معلمي 
التالميذ على مجاراة  يتوجب عليهم مساعدة  الذين  الدراسية  السنة 
المدرسة بعد فصل الصيف. وبحسب قول  إلى  المنهج عندما يعودون 
إذا  صعوبة  أقّل  الدراسية  السنة  تصبح  "قد  المناطق،  موظفي  أحد 

المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  الصيف"  فصل  في  استثمرنا 
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الفصل الثالث

نشر الوعي وربط أهداف 
البرامج الصيفية بأهداف 

المنطقة التعليمية
قام  درسناها،  التي  الثالث  التعليمية  المناطق  من  كل 
بتقدير  والرؤساء،  المجلس  أعضاء  ذلك  في  بما  المرشدون، 
لتحقيق  متكاملة  استراتيجيات  باعتبارها  الصيفية  برامجهم 
قام  التي  الخطوات  زمنًيا  نرصد  الفصل،  هذا  في  المناطق.  أهداف 
والدعم  التأييد  من  المستوى  ذاك  لتحقيق  الصيفيون  المرشدون  بها 
للبرامج الصيفية داخل المناطق، معترفين بأّن هذه المناطق قد شّكلت 
ما  وهو  للمنح،  كبيًرا  تموياًل  ضّم  الذي  الوطني  المشروع  من  جزًءا 
تمركزت  الصيفية.  التعليم  لبرامج  الدعم  بناء  على  ساعد  قد  ربما 
لكن  سّيما،  )ال  لآلخرين  اإلظهار  حول  عنها  كشفنا  التي  الخطوات 
ثقافة  المستوى(  رفيعي  المجلس  وأعضاء  المناطق  موظفي  فقط،  ليس 
بشكل  واألولويات  الثقافة  هذه  ربط  ثّم  وأولوياتها  الصيفية  البرامج 
بهذه  المرتبطة  والتحّديات  النتائج  نذكر  المناطق. كما  بأهداف  صريح 

الجهود.

البرامج الصيفية نشر الوعي حول 

في إحدى المناطق التعليمية، فرض قانون الوالية البرامج الصيفية على 
الرياضيات  في  منخفضة  تقييم  عالمات  على  حصلوا  الذين  التالميذ 
المنطقة  اللغة. وبالتالي، اعتقد المرشدون الصيفيون في هذه  وفنون 
بأهمية  المنطقة  في  القرار  صّناع  إقناع  عليهم  األسهل  من  بات  أنّه 

برنامجهم:

في
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أظّن أّن }قيمة البرنامج الصيفي هي{ ِجد جلّية بذاتها لمعظم الناس- 
داخلًيا في المنطقة التعليمية وفعاًل حتى لمعظم الداعمين الخارجيين 

لنا والعمالء واألهل )مقابلة للمؤلف مع الشخص المعني(.

بشأن  الوالية  مستوى  على  قرارات  إلى  افتقرتا  اللتين  المنطقَتين  في 
البرامج الصيفية، استخدم المرشدون الصيفيون ثالث مقاربات لزيادة 
المنطقة.  موظفي  وسط  فهمها  وتعميق  الصيفية  البرامج  حول  الوعي 
تمثلت إحدى االستراتيجيات في الكشف لموظفي المنطقة عما يحدث 
التالميذ  الصيفيون  المرشدون  دعا  فمثاًل،  الصيفي.  البرنامج  خالل 
المكتب  رئاسة  مجلس  اجتماعات  في  الصيفي  برنامجهم  للتحّدث عن 
على  ووزعوه  الصيفي  التعليم  بتجارب  صور  ألبوم  وأنشأوا  المركزي 
تحّدثوا  كّلما  الصيفي  البرنامج  ثقافة  تجسيد  وحاولوا  واسع  نطاق 
نشر  إلى  األنشطة  هذه  مثل  هدفت  المنطقة.  في  آخر  موظف  مع 
البرامج الصيفية وكيفية اختالفها عن السنة  العام حول ثقافة  الوعي 

الدراسية:

}المرشدون  يطلب  للموظفين،  اجتماًعا  فيها  نعقد  مّرة  كل  في 
الصيفيون{ البدء بـ}جدول األعمال{. عندما يمثلون أمام الموظفين 
يطّبقون هذه االستراتيجيات الصغيرة إلشراك اآلخرين. يستخدمون 
األشياء نفسها التي يستخدمونها في إشراك األطفال: يأتون بمالبس 
الصيف  من  أغنية  ويعرضون  وهدايا  جوائز  ويجلبون  صيفية 
لديهم  البرنامج.  إلى  اآلخرين  لجذب  معهم  األطفال  ويصطحبون 
في  التقليدي  األسلوب  اعتماد  وعدم  جديدة  بأشياء  لإلتيان  طرق 
}المرشدون  كان  اإلدارة،  مجلس  اجتماع  خالل  لرسائلهم.  إيصالهم 
عن  وتحّدثوا  أطفال  ثالثة  معهم  اصطحبوا  موجودين.  الصيفيون{ 
مع  للمؤلف  )مقابلة  الصيف  عن  فيديو  شريط  و}عرضوا{  الصيف 

المعني(. الشخص 

كما اسُتخدمت هذه المقاربة أيًضا مع الموظفين على مستوى المدارس 
المعّلمين  على  ُعرض  المناطق،  إحدى  في  والمدراء.  المعّلمين  مثل 
أو  للقراءة  حّبهم  فيه  يناقشون  الصيفي  البرنامج  لتالميذ  فيديوهات 
الصيفية  البرامج  أّن  إظهار  بنّية  الصيفيين  المعّلمين  أو  الرياضيات 

به. ويستمتعون  التعّلم  التالميذ  فيها  يقّدر  أماكن  تشّكل  أن  يمكنها 

لكسب  الصيفيون  المرشدون  استخدمها  التي  الثانية  المقاربة  أّما 
المعّلمين  من  الطلب  فكانت  المدارس  في  العاملين  الموظفين  تأييد 
أمل  الصيفية.  البرامج  إلى  االنضمام  على  التالميذ  تشجيع  والمدراء 
يعّرفهم  قد  األدوار  هذه  إلى  الموظفين  ضّم  أّن  الصيفيون  المرشدون 

أكبر. إلى فهم وتأييد  البرامج ويقود  أكثر على منافع 

مستوى  على  الوعي  زيادة  إلى  أيًضا  الثالثة  المقاربة  هدفت  في حين 
وأعضاء  المنطقة  من  موظفين  دعوة  خالل  من  التعليمية  المنطقة 

المنطقَتين  في 
افتقرتا  اللتين 

إلى قرارات على 
مستوى الوالية 
بشأن البرامج 

الصيفية، 
استخدم 

المرشدون 
الصيفيون ثالث 
مقاربات لزيادة 

الوعي حول 
الصيفية  البرامج 

وتعميق فهمها 
وسط موظفي 

المنطقة.
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في  مباشرًة.  الصيفي  البرنامج  لمراقبة  المجلس  من  المستوى  رفيعي 
في  الصيفية  البرامج  لرؤية  مجلس جدد  أعضاء  ُدعي  المناطق،  إحدى 

مباشرة.  انتخابهم  بعد  نشاطها 

التعليمية المنطقة  بأهداف  الصيفية  البرامج  أهداف  ربط 

لربط  استراتيجي  بشكل  خطوات  الصيفيون  المرشدون  اتخذ  كما 
ترّكز  التي  التعليمية  المنطقة  بأهداف  الصيفية  البرامج  أهداف 
المرشدون  جادل  ولقد  األكاديمية.  التالميذ  إنجازات  تحسين  على 
لتحسين  استراتيجي  بشكل  الصيف  استخدام  يمكن  بأنّه  الصيفيون 
أداء التالميذ األكاديمي، ال سّيما بالنسبة للذين هم من أصحاب الدخل 
لتقديم  طريقة  الصيف  "يعد  منخفًضا:  أداًء  يقدمون  والذين  المنخفض 
الوقت  إلى  التالميذ  بعض  يحتاج  التالميذ.  أنواع  لبعض  مميز  دعم 
الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  أكاديمية"  مهمة  محتوى  إلتقان  اإلضافي 

المعني(.

واإلنجازات  الصيف  أهداف  بين  الرابط  حول  المناقشات  لدعم 
األكاديمية في المنطقة، طلبت المناطق الثالث الحصول على مساعدة 
البرنامج.  لنتائج  تقييمات  األبحاث  أقسام  أجرت  مثاًل،  األخرى.  األقسام 
والنتائج  التقييم  بيانات  االتصاالت  قسم  استخدم  المناطق،  إحدى  وفي 
الصادرة في دراسات لمؤسسة RAND لوضع نقاط تشاور ترتكز على 
برامج  تأثير  حول  واحدة  صفحة  من  مؤلف  ُكتّيب  وإصدار  البيانات 

العامة. التالميذ  إنجازات  تحسين  في  وأهميتها  الصيفية  المنطقة 

الدخل  ذات  للعائالت  الخدمات  درسناها  التي  المناطق  جميع  قدمت 
هم  المنخفض  الدخل  ذوي  األطفال  أّن  األبحاث  وأظهرت  المنخفض 
المكاسب  ناحية  من  سواء  الصيف،  فصل  في  للحرمان  عرضة  األكثر 
األكاديمية أو فرص اإلثراء )Augustine et al., 2016(. وصف المرشدون 
لتكون  برامجهم  صمموا  كيف  مختلفَتين  منطقَتين  من  الصيفيون 
ذوي  التالميذ  بين  اإلنجازات  فجوة  سّد  على  تساعد  استراتيجيات 
في  مهّم  هدف  وهو  األعلى-  الدخل  ذوي  وزمالئهم  المنخفض  الدخل 

المنطقة: في  الموظفين  أحد  وبحسب  المنطقَتين.  كلتي 

ألّن  حساسية  أكثر  الصيفية  البرامج  ُتعتبر  حضرية،  بيئة  في 
للتالميذ  الفرص  تأمين  علينا  أكبر.  تحّديات  يواجهون  التالميذ 
كي يجاروا المنهج ويعوضوا عن الحصص ويستمروا بالتعّلم كي ال 
التي توّفر لهم  البرامج  يكون هناك خسارة أو كي ال يختبر أوالدي 
إلى  الذهاب  مثل   - تكاليفها  تكبد  عائلتي  تستطيع  والتي  اإلثراء 
تالميذنا  بعض  يتمّتع  ال  في حين   – المتحف  أو  الحيوانات  حديقة 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  الفرص  بهذه 
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موقع  في  أيًضا  الصيفية  البرامج  الصيفيون  المرشدون  وضع  كما 
برامج  منطقتان  استخدمت  معّينة.  بأهداف  المناطق  فيه  تساعد 
ما  للمعّلمين،  المهني  التطوير  لتقديم  فرًصا  باعتبارها  الصيفية  التعليم 
التعليم.  فعالية  بتحسين  يقضي  للمنطقة  مهّم  هدف  تحقيق  في  ساهم 
البرامج  أيًضا على إمكانية أن تساعد  الصيفيون  المرشدون  كما شّدد 
الصيفية التالميذ داخل المنطقة على مطابقة معايير أكاديمية محددة 
مثل القراءة عند الوصول إلى الصف الثالث أو إتمام دروس علم الجبر: 

عند  القراءة  هي  }رئيسنا{  عنها  يتحّدث  التي  األمور  أحد  إّن 
الوصول إلى الصف الثالث والحضور، ويؤدي كّل من هذين األمَرين 
الصيف  خالل  التعليم  خسارة  وقف  يساعد  الصيفي...  التعّلم  إلى 
أحد  ُيعتبر  الذي  الثالث،  الصف  إلى  الوصول  عند  القراءة  على 
الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  المنطقة  مستوى  على  أهدافه  أهم 

المعني(.

بين  والربط  الوعي  نشر  من خالل  تحقيقها  تّم  التي  النتائج 
التعليمية المناطق  الصيف وأهداف  أهداف 

البرامج  أهداف  وربط  الوعي  نشر  بأّن  الصيفيون  المرشدون  أفاد 
الدعم  حشد  على  ساعدهم  قد  األساسية  المنطقة  بأهداف  الصيفية 
التمويل  زيادة  إلى  بدوره  أّدى  ما  المستوى،  رفيعي  مسؤولين  من 

للتالميذ. إضافية  فرص  وتقديم 

أّن رؤساء  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  اعتقد  الثالث،  المناطق  في 
البرامج  بقيمة  اقتنعوا  قد  المدرسي  المجلس  وأعضاء  المناطق 
بشكل  كبيرة  بأهمية  المناطق  قيادة  من  الدعم  مثل  وقد  الصيفية. 
خاص ألنّه، وبحسب تعبير أحد المرشدين الصيفيين، "بوجود الكثير 
من األولويات، تضيع }قيمة البرامج الصيفية{ دون رائد قوي في أعلى 
وبالتالي،  المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  المؤسسة"  مستويات 
بحّد  نتيجة  هو  الصيفية  التعليم  بأهمّية  المنطقة  قيادة  إقناع  فإّن 
أحد  ناقش  واالستدامة.  التأييد  لتعزيز  واستراتيجيًة  وبمفردها  ذاتها 
المكتب  جهود  نجاح  جانب  إلى  الصيفية،  للبرامج  الدعم  الرؤساء 

المنطقة: الصيف مع أهداف  توافق أهداف  الصيفي في 

حيث  من  احتياًجا  األشد  تالميذنا  بعض  إلى  موّجه  برنامج  إنّه 
إنجازاتنا...  تحقيق  بشأن  جاّدين  فعاًل  كّنا  وإن  األكاديمي.  األداء 
ا إليصالنا إلى تلك النقطة. ال  ُتعتبر }البرامج الصيفية{ إًذا جزًءا مهّمً
يمكننا الوصول دون معالجة حاجات بعض تالميذنا - فالشتاء ليس 
دافعت  السبب  لهذا  لذلك.  مخالفة  حجج  طرح  الصعب  من  كافًيا. 

المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  الصيفي{  }برنامجنا  عن 
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تشكل  الصيفية  التعليم  برامج  أّن  المجلس  وأعضاء  الرؤساء  أظهر  كما 
إّن  قيل  وقد  العلنية.  الدعم  تصريحات  خالل  من  للمنطقة  أولويّة 
إطار  في  الصيفية  البرامج  باستمرار  يناقشون  كانوا  الثالثة  الرؤساء 
أولويّات المناطق. وكذلك، سمعنا عن تقارير تفيد أن أعضاء المجلس 
معلومات  على  الحصول  ويطلبون  الصيفية  البرامج  عن  يدافعون 
دعم  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  وصف  منطقة.  كل  في  بشأنها 
عن  بالـ"مدافعين"  أنفسهم  المجلس  وأعضاء  النطاق"  بـ"واسع  المجلس 
البرنامج. وصف أحد موظفي برنامج صيفي االنخراط المتزايد ألعضاء 
المجلس اإلداري المدرسي في ضمان حصول العائالت على الدعم الذي 

كالتالي:  الصيف  إليه خالل  يحتاجون 

إّن }المجلس اإلداري{ يعّبر بشكل كبير عّما نفعله في فصل الصيف. 
كّنا نزّوده بتقرير بعد فصل الصيف حول كيفية سير البرنامج. أّما 
اليوم فعلينا أن نقدم له تقريًرا قبل فصل الصيف لنعلمه بما نخطط 
وأن  يحدث  ما  يعرفوا  أن  يريدون  األعضاء  ألّن  الصيف  لفصل  له 
يبقوا منخرطين في البرنامج )مقابلة للمؤلف مع الشخص المعني(.

التزامها بالصيف  المناطق  إلى جانب تصريحات الدعم، أظهرت قيادات 
من خالل العمل الفعلي. حضر رئيسان من منطقَتين وأعضاء مجلس من 
بين  السنوية  نصف  االجتماعات  من  جزًءا  األقل  على  الثالثة  المنطقة 
المناطق،  إحدى  في  الخمس.  الوطني  الصيفي  التعليم  مشروع  مناطق 
أرسل الرئيس أيًضا رسالة إلكترونية إلى المعّلمين يشجّعهم فيها على 
الصيفية  البرامج  التقّدم لوظائف صيفية، مشدًدا على كيفية مساعدة 
الدراسية.  السنوات  بين  األشهر  خالل  أكاديمًيا  النمّو  على  التالميذ 
من  اإللكترونية  الرسائل  هذه  أّن  إلى  الصيفيون  المرشدون  أشار 
الصيفية وفهمها وسط  للبرامج  التأييد  بناء  الرئيس ربما ساعدت على 

المنطقة. في  التعليم  موظفي 

سيره،  أثناء  الصيفي  البرنامج  الرئيس  زار  تعليميتين،  منطقَتين  في 
وقد فعل أحدهم ذلك في اليوم األّول من البرنامج:

السنوات  في  به  أفّكر  ولم  أفعله  بدأت  الذي  اآلخر  األمر  أّن  أظّن 
الصيفية  المدرسة  من  األّول  اليوم  مع  التعامل  هو  األولى  القليلة 
كاليوم األّول من المدرسة. في اليوم األّول من المدرسة الصيفية 
كل  أحيانًا  طبيعي...  بشكل  األمر  مع  وأتعامل  المدارس  إلى  أذهب 
مع  للمؤلف  )مقابلة  دعمك{  }إلظهار  الحضور  هو  فعله  عليك  ما 

المعني(. الشخص 

يبدو هذا اإلظهار العلني للدعم على شكل أدلّة تشير إلى وجود تأييد 
على مستوى قيادة المنطقة وطرق تساعد في حشد دعم أكبر للبرامج 
تّمت  الذين  لذلك، وصف األشخاص  المجتمع. ونتيجة  الصيفية ضمن 

الصيفي. للتعليم  أساسيين  رّواًدا  باعتبارهم  الرؤساء  مقابلتهم 

إلى جانب 
تصريحات 

الدعم، أظهرت 
قيادات المناطق 
بالصيف  التزامها 
من خالل العمل 

الفعلي.
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ال  الصيفية،  البرامج  استدامة  على  المنطقة  قيادة  من  الدعم  أثّر  كما 
بشكل  المناطق  رؤساء  أبرز  فقد  الموارد.  تخصيص  حيث  من  سّيما 
خاص قيمة البرامج الصيفية إلى مكاتب الميزانية التابعة لهم أو كبار 
إلى  أشار رئيسان  الميزانية.  قرارات  أثّر على  ما  الماليين،  الموظفين 
برنامجنا"  "جزٌء من صلب  الصيفي  التعليم  بأّن  المنطقة  تذكير  أهمية 
يكون  أن  بالتالي  وعليه  المنطقة  بأولويات  صريح  بشكل  يرتبط  أو 
أو  عامة  أموااًل  إّما  الثالث  المناطق  خصصت  الميزانية.  في  منعكًسا 

الصيفية. للبرامج  أّول  باب  تمويل 

إمكانية  الصيفية  البرامج  لتوسيع  المخصص  المضمون  التمويل  سمح 
وصول عدد أكبر من التالميذ إليها. في إحدى المناطق، أعلن الرئيس 
التالميذ من  من  إضافية  بالمئة   25 نسبة  تستفيد  أن  في  يرغب  أنّه 
االلتحاق  باب  أخرى  منطقة  فتحت  وقد  المقبل.  الصيف  في  البرامج 
الصيفي أمام التالميذ الذين لم يكونوا في خطر الرسوب أو لم يسجلوا 
بإمكانهم  يزال  ال  لكّن  الوالية  تقييمات  في  األداء  من  مستوى  أدنى 
منطقة  التزمت  وقد  اإلثراء.  وفرص  األكاديمي  الدعم  من  االستفادة 
بمعدالت  الخاصة  االحتياجات  ذوي  للتالميذ  برامج  بتقديم  أخرى 

الدراسية: السنة  لمعدالت  مماثلة 

بضمان  الصيفي  التعليم  خالل  الكبرى  التركيز  نقاط  إحدى  تمثلت 
في  كما  نفسها  بالنسبة  إعاقات  من  يعانون  الذين  تالمذتنا  تمثيل 
السنة الدراسية على األقل أو بنسبة 18 بالمئة. فبعد ظهر األمس 
تالميذ  من  بالمئة   22 أن  ووجدنا  الصيف  نتائج  نراجع  كّنا  فقط، 
للمؤلف  )مقابلة  مختلفة  إعاقات  من  يعانون  كانوا  الماضية  السنة 

المعني(. الشخص  مع 

اعتبر أحد األشخاص الذين تّمت مقابلتهم أّن الموظفين ذوي المستوى 
يكن  لم  فيما  ينتقدونها،  مما  أكثر  الصيفية  البرامج  يدعمون  األدنى 
ألنّه،  فقط  التغير حدث  أّن هذا  إاّل  السابقة.  السنوات  في  األمر كذلك 
وبحسب ما قال، "أمضينا الكثير من الوقت ونحن نحاول كسب تأييد 

المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  وإقناعهم"  الناس 

على  المناطق  موظفي  استعداد  زيادة  إلى  المتزايد  التأييد  أدى  ربما 
أو  الصيفية  للبرامج  التخطيط  في  للمشاركة  المستويات  جميع 
التالية، مشدًدا  بالطريقة  التغيير  الموظفين هذا  أحد  تنفيذها. وصف 
على كيفية تغّير النظرة إلى قيادة برنامج صيفي لتصبح فرصة الختبار 

جديدة: تعليمية  مقاربات 

أنّه تاريخًيا- في السابق- باعتبارك }مدير مدرسة{ تتجّنب  أظّن 
كبير  اهتمام  هناك  يكن  لم  صيفي{.  برنامج  }إدارة  من  تتهرب  أو 
الصيفي  التعليم  أهمّية  اآلن  يدركون  الناس  أّن  أظّن  لكن  ذلك.  في 
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وبفضل }الرئيس{ ُينظر إلى هذا التعليم باعتباره صندوق اختبارات 
المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  وفرصة 

أفاد األشخاص الذين تّمت مقابلتهم عن تأثيرات مماثلة على المعّلمين. 
قد  معّلميها  من  بالمئة   98 أّن  إلى  البرامج  أحد  مرشدة  أشارت  فقد 
التالي. وأشار  البرنامج نفسه الصيف  التعليم مجدًدا في  تقّدموا بطلب 
مرشد آخر إلى ما يلي، مشدًدا على أّن الموظفين الجدد في المنطقة 

الصيفية: البرامج  في  بالعمل  متزايد  بشكل  يهتّمون 

شخصًيا، كان ذلك مجزيًا ألنّني الحظت تغييًرا تاًما عن السنة األولى 
أو  الصيفي{  التعليم  }في  شكل  بأي  االشتراك  الناس  يشأ  لم  عندما 
الذين  األشخاص  بعض  أرى  ذلك  من  وبدالً  اليوم  لكن  مساعدتي... 
االهتمام  من  بالكثير  حظي  ألنّه  منه  جزًءا  يكونوا  أن  يريدون 
 RAND ومؤسسة   Wallace مؤسسة  بوجود  الوطني  الصعيد  على 
التعليم  عن  يتحّدثون  والناس  الوطني{  الصيفي  التعليم  و}جمعية 
المجلس يتحّدث  األبحاث. فحّتى  المزيد من  تتم مشاركة  الصيفي. 
جديد،  أمر  جّيد،  أمر  أنّه  يبدو  الصيفي.  التعليم  عن  بقليل  أكثر 
وهو يحظى بالزخم. يخشى البعض من أال يؤدوا دوًرا فيه )مقابلة 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف 

بأهداف  الصيف  أهداف  وربط  الوعي  نشر  أمام  التحّديات 
التعليمية المنطقة 

أفاد المرشدون الصيفيون بمواجهة تحّديات في حشد التأييد والدعم، 
حيث انتظر بعض أصحاب الشأن رؤية أدلّة ترتكز على البيانات تبّين 
أّن البرامج تحّسن نتائج التالميذ قبل أن يصدروا حكمهم حول أهمّية 
أصحاب  من  المجموعة  هذه  إلى  بالنسبة  الصيفي.  البرامج/التعليم 
الشأن، كان فهم الرابط النظري بين أهداف المناطق التعليمية وأهداف 

األدلّة. تماًما عن رؤية  مختلًفا  الصيفية  البرامج 

تفرضها  أن  دون  الصيفية  البرامج  دعم  المناطق  موظفي  بعض  يشأ  لم 
سياسة معّينة على مستوى الوالية أو المنطقة. وقد عّبر أحد مرشدي 

التالية: بالطريقة  القلق  هذا  المناطق عن 

الناس  من  العديد  يعتبره  إجباريًا.  أو  إلزامًيا  الصيفي  التعليم  ليس 
هناك  ليس  مهّمة.  السياسة  ُتعتبر  مؤسستنا،  مثل  في  اجتهاديًا. 
صيفي،  تعليم  تقديم  بها  يجدر  أو  عليها  يجب  إنّه  تقول  سياسة 
المنطقة على االمتثال عوًضا عن  وُيعتبر ذلك تحديًا عندما ترتكز 

المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  األولويات  االرتكاز على 
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وقد فشل آخرون بكل بساطة في رؤية كيفية توافق البرامج الصيفية 
مع أهداف المنطقة األساسية واعتبروا بدالً من ذلك البرامج الصيفية 

األخرى: المنطقة  أولويات  مع  متنافسًة 

يتم  الذي  األساسي  العمل  إلى  بالنسبة  ا  مهّمً الصيف  يعتبرون  ال 
خالل السنة. طرحت بعض الحجج التي تّم تناولها خالل اجتماعات 
الصيفية{ وعن  }البرامج  التعريف عن  لدى  المكتب  رئاسة  مجلس 
سبب االستثمار فيها السؤال التالي: "كيف نعير اهتماًما للصيف إن 
كّنا نواجه مشاكل أساسية؟" )مقابلة للمؤلف مع الشخص المعني(.

البرامج  بأهمّية  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  من  بعض  اعترف 
جّيد  بشكل  ُتطّبق  لم  المناطق  برامج  أّن  اعتقدوا  لكّنهم  الصيفية 
فجوة  الموظفين  أحد  وصف  البرامج.  حول  مالحظاتهم  إلى  استناًدا 

وواقعها: الصيفية  البرامج  رؤية  بين  محبطة 

هناك أيًضا تحدٍّ يتمّثل بالفجوة بين "الخطاب والواقع". فبعض الناس 
يريدون أن يصّدقوا أّن كل شيء هو بحالة جّيدة لكن في الحقيقة 
في  األمور  هذه  من  الكثير  ترون  النحو.  هذا  على  األمور  تبدو  ال 
الحقيقة  لكّن  جّيد"،  بشكل  هذا  يسير  "أجل،  المنطقة:  أنحاء  كل 
التقّدم...  يعرقل  الصريحة  النقاشات  فغياب  مختلفة.  األرض  على 
ا لدعم  ا. أظّن أّن الصيف فترة قّيمة جّدً ا جّدً نظريًا ُيعتبر هذا مهّمً
الفترة  وتمديد  المنهج  مجاراة  إلى  بحاجة  هم  الذين  التالميذ 
بعض  ففي  التطبيق،  على  ذلك  يعتمد  الواقع،  في  لكن  الدراسية. 
)مقابلة  المدفوعة  الدوالرات  يستحّق  األمر  يكون  ال  قد  الحاالت 

المعني(. الشخص  مع  للمؤلف 

المنطقة  المستوى من موظفي  في منطقة أخرى، عّبرت عضوة رفيعة 
قد  تحسينات  إلى  أشارت  البرامج.  جودة  حيال  مماثل  إحباط  عن 
صيفية  دراسية  مناهج  مثل  الصيفية-  البرامج  في  رؤيتها  في  ترغب 
الصيفية  البرامج  بأهمّية  اعترافها  مع  أعلى-  حضور  ومعّدالت  أقوى 

عام. بشكل 

المنطقة  أّن  على  المبدأ  في  وافقوا  الذين  المنطقة  موظفي  بعض  وإّن 
يسّهلوا  أو  فاعل  بشكل  يدعموا  لم  صيفية  برامج  تقدم  أن  يجب 
وعزا  السليم.  والتنفيذ  العالية  للجودة  تصّوراتهم  من  بالرغم  البرامج 
صارمة  رؤية  إلى  المشاركة  في  النقص  هذا  الصيفيون  المرشدون 
دعم  عن  مسؤولين  المناطق  موظفو  يكون  حيث  األشخاص  ألدوار 
العادية  الدراسية  السنة  من  العشرة  األشهر  خالل  التالميذ  برامج 

اآلخَرين. الشهَرين  بدعم  الصيفيون  الموظفون  ويختّص 

مسؤولياتهم  في  منغمسين  أيًضا  التعليمية  المناطق  موظفو  اعُتبر  كما 
المالحظات حول  بهذه  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  قدم  األساسية. 
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أقسام عّدة في المناطق، بما في ذلك صياغة المنح والمناهج الدراسية. 
الذي  الدراسية  المناهج  قسم  المناطق  إحدى  في  مسؤولة  وصفت 
تعمل فيه بأنّه "بلغ الحد األقصى" وادعت أنّه "قد يرغبون في أن يتّم 
مع  للمؤلف  )مقابلة  طاقاتهم"  بأقصى  "يعملون  لكّنهم  أكثر"  إشراكهم 

المعني(.  الشخص 

ذهب بعض موظفي المنطقة إلى حّد الموافقة على القيام ببعض المهام 
الصيفي.  المكتب  من  توجيه  على  بناًء  فقط  لكن  بالصيف،  المرتبطة 
إلى قسم  بالنسبة  التحّدي  الصيفيين هذا  المرشدين  أحد  وقد وصف 

االتصاالت:

أقوى.  خطة  وضع  في  االتصاالت{  }قسم  خبرات  رؤية  في  أرغب 
هاّل شاركت  تويتر؟  على  هذا  نشرت  "هاّل  منهم  أطلب  أن  أستطيع 
أن  أفضل  لكنني  ذلك.  وسيفعلون  اإللكتروني؟"  الموقع  على  هذا 
بدورهم  يستخدموا  وأن  وأعمق  أمًدا  أطول  خطة  لدينا  يكون 
الساّرة  واألخبار  نجاحاتنا  تعزيز  كيفية  لتوجيه  خبراتهم 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  ومشاركتها 

التداعيات

في جميع المناطق الثالث، بات الرؤساء رّواًدا لبرامج التعليم الصيفية، 
معّززين احتماالت االستدامة. وقد قام بذلك العديد من موظفي المناطق 
المنطقة  موظفي  من  المزيد  أّن  يعني  ما  أيًضا،  اآلخرين  والمدارس 
كانوا مستعّدين للعمل على مهام مرتبطة بالبرامج الصيفية، وهذا أمر 
المرشدون  اعتقد  الخامس.  الفصل  في  توسًعا  أكثر  بشكل  سنناقشه 
في  جهودهم  نتيجة  أتى  التأييد  هذا  أّن  قابلناهم  الذين  الصيفيون 
باإلضافة  أهدافها،  بلوغ  على  المنطقة  برامجهم  ساعدت  كيف  تفسير 
اليومية  التجارب  بل  فحسب،  األهداف  ليس  نقل  في  جهودهم  إلى 
المناطق  من  الموظفين  بعض  وبقي  الصيفية.  البرامج  و"إحساس"  أيًضا 
ونحن  الصيفية،  البرامج  بقيمة  مشككين  المدارس  مستوى  وعلى 
النتائج  هذه  ومشاركة  الصيفية  البرامج  تقييم  حول  توصيات  نقدم 
أّواًل،  لكن  السادس.  الفصل  في  البرامج  إعداد  لتحسين  واستخدامها 
المناطق  في  األقسام  بين  التخطيط  فرق  إنشاء  كيفية  عن  نتحّدث 
والعمليات  األهداف  في  الصيفية  البرامج  دمج  ذلك  يعّزز  وكيف 

المناطق. مستوى  على  األساسية 
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الفصل الرابع

تأسيس ُبنى تخطيطية 
بين األقسام 

الصيفية  للبرمجة  الفهم  التعليمية  المنطقة  موظفي  اكتساب 
استعداًدا  أكثر  باتوا  المنطقة،  ألهداف  تعزيزها  وكيفية 
الستثمار الوقت في مهام مرتبطة بالصيف، كما سبق وذكرنا 
كانوا  الفهم،  بهذا  تمتعوا  الموظفين  ألّن  وربما  الثالث.  الفصل  في 
لعبت  األقسام.  بين  صيفية  تخطيط  فرق  في  للمشاركة  مستعّدين 
مثل هذه فرق دوًرا أساسًيا في ضمان تنسيق مهام التخطيط الصيفية 
تأسيس  تّم  كيف  الفصل  هذا  في  نصف  المناسب.  الوقت  في  وإتمامها 
للصيف،  ذلك  بعد  خّططوا  وكيف  وإدارته  األقسام  بين  التخطيط  فرق 

العمل. بهذا  المرتبطة  والتحّديات  المنافع  إلى  باإلضافة 

إنشاء فرق تخطيط بين األقسام

بين العاَمين 2013 و2015، تّم تأسيس فرق بين األقسام للمساعدة في 
كان  الفرق،  هذه  تشكيل  قبل  الصيفية.  البرامج  تخطيط  لوجستيات 
العديد من مهام التخطيط الصيفية ُينجز في اللحظة األخيرة )وبشكل 
سّيئ( وكان ينتج ذلك جزئًيا عن عدم فهم موظفي المناطق ألدوارهم 
الصيفية. وهدفت هيكليات  للبرامج  بالتخطيط  المرتبطة  ومسؤولياتهم 
من خالل  المشاكل  هذه  من  التخفيف  إلى  الجديدة  الصيفي  التخطيط 

المتعددة. األقسام  عمل  تنسيق  على  المساعدة 

المقابالت،  في  المشاركين  لألشخاص  ووفًقا  لالهتمام،  مثير  وبشكل 
بين  للتخطيط  االجتماعات  هذه  الصيفيون  المرشدون  يؤّسس  لم 
مرتبطة  مبادرات  على  تعمالن  تعليميتان  منطقتان  كانت  األقسام. 
هيكليات  بناء  المناطق  وقّرر مرشدو  الوقت  ذاك  في  المشاريع  بإدارة 
المشاريع  إدارة  مبادئ  مستخدمين  بهم  الخاصة  الصيفية  التخطيط 

مع
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ومواردها البشرية. بالنسبة إلى إحدى المناطق، تمثل ذلك في مكتب 
الموظفين  من  بفريق  أخرى،  منطقة  إلى  وبالنسبة  المشاريع،  إلدارة 
في  أنّه  المشاريع. غير  إدارة  تدريب على  األقسام حاصلين على  بين 
منطقة الثالثة، اقترح قسم الموارد البشرية ونّسق اجتماعات التخطيط 
موظفو  أراد  التوظيف.  جهود  يعّقد  كان  الهيكلية  نقص  ألّن  الصيفية 
برامج  مرشدي  جميع  مع  واحد  اجتماع  عقد  البشرية  الموارد  قسم 
التخطيط  يستطيعوا  كي  بالمناطق  الخاصة  المختلفة  الصيفية  التعليم 
لماذا  الواضح  غير  من  محّدد.  اجتماع  فترة  خالل  الصيفي  للتوظيف 
اجتماعات  تنظيم  مهّمة  عاتقهم  على  الصيفيون  المرشدون  يأخذ  لم 
بالوقت  أو  ذلك  لفعل  بالسلطة  يتمّتعوا  لم  ربما  األقسام.  بين  التخطيط 

القائمة أصاًل.  الهيكليات  اعتادوا على  أو ربما  الالزم 

وجلب  الصيفية  التخطيط  عملية  ضبط  إلى  الهيكليات  هذه  هدفت 
وأشركت  معّقدة  كانت  العملية  بأّن  واالعتراف  الطاولة  إلى  الخبرات 
تخطيط مكاتب عّدة للصيف في الوقت عينه. جمع مرشدو هذه الفرق 
النقل  مثل  الصيف  لفصل  اللوجستي  التخطيط  في  المشتركة  األقسام 
المأكوالت  وخدمات  المعلومات  وتكنولوجيا  التالميذ  دعم  وخدمات 
جميع  مرشدي  إلى  باإلضافة  البشرية،  والموارد  الدراسية  والمناهج 
السنة  خدمات  ذلك  في  )بما  للمنطقة  التابعة  الصيفية  البرامج 
كل  في  المناطق  اختلفت  إلخ(.  الحصص،  واستعادة  الممتدة  الدراسية 
نهاية  في  عادًة  تبدأ  كانت  لكّنها  ووتيرتها،  االجتماعات  تنظيم  من 
أسبوعي  أساس  على  الدراسية  السنة  عبر  وتستمّر  الخريف  فصل 

إلى شهري. 

الفرق جميع أصحاب الشأن في كل مّرة، لكن نّظم  دعا بعض مرشدو 
لمناقشة  فقط  الضروريين  األشخاص  لدعوة  أعمالهم  جداول  آخرون 
وضع  مسؤولية  وقعت  المناطق،  إحدى  في  المطروحة.  المهام 
الذي  المشاريع  مدير  عاتق  على  الموظفين  وإشعار  األعمال  جداول 
األوقات  في  القرارات  اتخاذ  وضمن  األقسام  بين  ما  االجتماعات  سّهل 
المالئمة. ولتحقيق ذلك، أنشأ رزنامة عمليات صيفية تفّصل ما يجب 
أن ُينّفذ والشخص الذي يضطلع بتنفيذه. بعد ذلك، يجب أن تتوافق كل 
وكان  الرزنامة  على  المهام  مع  االجتماعات  لتخطيط  األعمال  جداول 
مدير المشاريع يدعو األقسام المعنية ببنود جدول األعمال فقط. وقد 
أيًضا جداول أعمال لالجتماعات، لكن لم  المنطقتان األخريان  وضعت 
تربط أّي منهما مواضيع برنامج العمل بالمدعويين إلى االجتماع بشكل 

دقيق مثل هذا. 

كانت الفرق بين األقسام مسؤولة عن تخطيط اللوجستيات في جميع 
النقل وتنسيق خدمات  المنشآت وتنظيم  اختيار  المناطق. وقد ضّمت 
المنشآت  أقسام  حضرت  مثاًل،  الموقع  اختيار  أجل  من  المأكوالت. 
الصيفي.  البناء  ومواعيد  الهواء  تكييف  توّفر  لمناقشة  اجتماعات 
مركزيتها  على  الحفاظ  يجب  أساسية  مهمة  المنشآت  اختيار  اعُتبر 

هدفت هذه 
الهيكليات إلى 
ضبط عملية 

التخطيط 
الصيفية وجلب 

الخبرات 
إلى الطاولة 

واالعتراف بأّن 
العملية كانت 

معّقدة وأشركت 
تخطيط مكاتب 

عّدة للصيف في 
الوقت عينه.
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التالي  الصيفي  المرشد  فّسر  كما  التكلفة،  لتبعات  نظًرا  خاص  بشكل 
المناطق:  إحدى  في 

التشغيلية...  الناحية  من  ذكية  كانت  التي  باألشياء  القيام  حاولنا 
حاولنا جمع العديد من البرامج في منشأة واحدة للحّد من تكاليف 
لدوالرات  صالحين  ممّثلين  نكون  أن  علينا  المباني...  وفتح  النقل 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  وِمنحهم  الضرائب  دافعي 

األقسام بين  التخطيط  منافع 

المرتبطة  المنافع  من  عدد  إلى  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  أشار 
تحقيق  إلى  جميعها  سعت  والتي  للتخطيط  الجديدة  مقارباتهم  بتطوير 
مدار  على  الصيف  على  بالتركيز  المقاربات  إحدى  وتمثلت  الفعالية. 
واألدوار  الصيفي  التخطيط  رزنامات  إدخال  ضمن  ولقد  السنة. 
تركيز  دوري  بشكل  المحددة  واالجتماعات  الموّضحة  والمسؤوليات 

السنة: الصيف على مدار  المعنية على  األقسام  جميع 

كبيًرا  تقّدًما  أحرزنا  الصحيح.  باالتجاه  تتقّدم  المنطقة  أّن  أظّن 
به  نقوم  شيًئا  التخطيط  مجال  يعد  لم  فمثاًل،  الطريق.  طول  على 
مع  للمؤلف  )مقابلة  الدراسية{  السنة  }من  األخير  األسبوع  في 

المعني(.  الشخص 

قرارات  اتخاذ  على  المناطق  قدرة  على  أيًضا  التخطيط  هذا  اعتمد 
رفيعة المستوى بشأن أهداف الصيف وميزانياته في الوقت المناسب. 
حين  إلى  عملها  في  التقّدم  تستطع  لم  للتخطيط  الفرق  هذه  أّن  وبما 
التصّرف،  إلى  الكبار  القرارات  ذلك صانعي  دفع  القرارات،  بعض  اتخاذ 

التالي: االقتباس  الوصف في  يتّم  كما 

قد  القرارات  هذه  تكن  لم  يذهب؟  أن  يجب  من  مدرسة؟  كم 
اُتخذت ولم يفهم أحد أوجه الترابط والتأثير على باقي المؤسسة. 
لذا، كانت السنة الماضية ممتازة ألنّنا أسرعنا في توثيق كل شيء 
ووضعنا جداول زمنية ورزنامة. واآلن كل شيء في مكانه تقريًبا 

المعني(.  الشخص  مع  المؤلف  )مقابلة 

تمتعت  األقسام  ألّن  سالسة  أكثر  بشكل  البرنامج  لوجستيات  سارت 
عملية  لدعم  الدراسية  السنة  من  مبكر  وقت  في  أفضل  بمعلومات 
التخطيط الخاصة بهم. وبالرغم من أّن بعض األشخاص الذين قابلناهم 
االجتماعات،  وتيرة  حيال  إحباط  عن  عّبروا  قد  المناطق  إحدى  في 
قد  التي  بالقرارات  مبكر  وقت  في  إعالمهم  بإيجابية  جميعهم  أقّروا 
تؤثّر على تخطيطهم )عرف قسم النقل مثاًل بمواقع المنشآت من قبل( 
المهام  إلكمال  يحتاجونها  التي  المعلومات  على  حصلوا  أنّهم  واعتقدوا 

جّيد.  بشكل  المطلوبة 
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الدراسية  والمناهج  النقل  في  فعالية  المناطق  وجدت  وأخيًرا، 
المأكوالت والتوظيف ألّن االجتماعات بين األقسام قد غّطت  وخدمات 
على  منها  كل  البرامج  خططت  فإن  واحدة.  دفعة  في  البرامج  جميع 
حدة وأخطرت األقسام بالقرارات بشكل فردي، لم تكن هذه الكفاءات 

ممكنة.  لتكون 

األقسام بين  التخطيط  تحّديات 

التكّيف  صعوبة  في  منطقَتين  في  الواضحة  التحّديات  أحد  تمّثل 
التخطيط  أنظمة  بفعل  أُنشأت  التي  الجديدة  والعالقات  التوّقعات  مع 
في  العملية  هذه  من  مختلفة  مراحل  في  منطقتان  عانت  األوسع. 
حدثت  وعندما  القرارات.  التخاذ  النهائية  بالسلطة  يتمّتع  من  تحديد 
أي اختالفات، كانت تدوم على مدى اجتماعات عّدة في حال لم يكن 
السلطة.  من  الصحيح  بالمستوى  تتمّتع  التي  الجهة  من  الواضح  من 

تّمت مقابلتهم:  الذين  أشار أحد األشخاص  وكما 

والمسؤوليات.  لألدوار  بالنسبة  اإلحباط  بعض  هناك  كان  أنّه  أظّن 
الجديد{ وظيفًة جديدًة هذه  التخطيط  }أعضاء فريق  شّكل إشراك 
ما  بمهمة  القيام  به  المنوط  من  الواضح  من  دائًما  يكن  ولم  السنة 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة 

بين  ما  الفرق  اتخذتها  التي  للقرارات  كان  أنّه  أيًضا  البعض  رأى  وقد 
مرشدة  فقدت  البرامج.  جودة  على  السلبية  التأثيرات  بعض  األقسام 
ُيستخدم  مبنى  أي  )بشأن  القرارات  بعض  التخاذ  سلطتها  البرامج  أحد 
الجديدة.  البرامج  إعداد  هيكلية  وضع  بعد  مثاًل(  الصيفية  للبرامج 
استوديوهات  البرنامج  لهذا  ُخّصص  الذي  المبنى  يضّم  لم  النهاية  في 
نفسه  بالقدر  مهّمة  اعُتبرت  التي  األخرى  الفنون  ومساحات  الرقص 
لتحقيق جودة البرنامج. في منطقة أخرى، أيّد أعضاء جدد من الفريق 
لكّن  الصيف،  فصل  في  المشاريع  على  المرتكز  التعليم  األقسام  بين 
المقاربة  المنطقة سبق أن جّربت هذه  أّن  يعلم  الصيفي كان  المرشد 
أنّه  المرشد  هذا  صرح  نجاًحا.  تحقق  أن  دون  الماضية  السنوات  في 
لو كانت قرارات الفريق بين األقسام نهائية، لتراجعت جودة البرامج.

كما سّلط األشخاص الذين تّمت مقابلتهم الضوء على صعوبة حضورهم 
هذا الكم من االجتماعات التي لم تكن جميعها ذات صلة بالنسبة إلى 

فيها: المشاركين  جميع 

األمر  كان  ولو  التخطيط،  جلسات  من  الكم  هذا  بلزوم  أشعر  لم 
كذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إشراكنا في جميع مراحل التخطيط. 
لم يكن قضاء وقتي  إلّي  بالنسبة  الموظفين،  في  نقًصا  نعاني  وألنّنا 
أي  نملك  نكن  لم  حين  في  اجتماع  في  أكثر  أو  ساعة  إلمضاء 
في  نحضر  أن  جميًعا  علينا  يلزم  كان  للمنطقة...  مفيًدا  مدخالت 
ال  مواضيع  عن  تتحّدث  عندما  لكن  بذلك،  بأس  وال  األوقات،  بعض 
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البتة لم يكن هناك حاجة بأن نكون هناك )مقابلة  تعني }قسمي{ 
المعني(. الشخص  مع  للمؤلف 

النهاية  في  المناطق  إحدى  قامت  التحّديات،  من  النوع  هذا  بسبب 
2015، قّرر  التخطيط الجديد بين األقسام. في نهاية صيف  بحّل فريق 

المقبلة: للسنة  التخطيط  هيكلية  تغيير  الصيفي  المرشد 

إن كان لدينا اجتماعات جماعية، لم تكن االجتماعات كبرى لكّنها 
كانت }تضّم{ األشخاص الذين يريدون التفاعل وأن يكون لهم رأي 
في أمور مختلفة. ألّن عمل النقل ال عالقة له بخدمات المأكوالت. 
لذا ال أظن أنّه من الضروري على موظف النقل االستماع إلى تقرير 
الميزانية  إلى  بالنسبة  صحيح.  والعكس  المأكوالت  خدمات  من 
االجتماع  في  الصائب جمعها  من  بذلك،  المحيطة  واألمور  والمالية 
يشمئزون  لدرجة  الناس  إحراج  أريد  ال  الجميع.  ليس  لكن  نفسه. 
الناس  وقت  إدارة  على  سنعمل  لذا  معنا.  بالعمل  يرغبون  وال  مّنا 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  أفضل  بشكٍل 

التبعات

صيفية  تعليم  برامج  درسناها  التي  التعليمية  المناطق  جميع  ضّمت 
إدخال  إشكالًيا. وقد شّكل  منفصل  لها بشكل  التخطيط  وبات  مختلفة 
الصيفية  البرامج  لجميع  للتحضير  األقسام  بين  جديدة  تخطيط  فرق 
في  أنّه  إاّل  تحديًا.  نفسه  الوقت  في  ولكنه  تحسيًنا  متزامن  بشكل 
التخطيط  الهيكليات كاّلً من  التزمت بذلك، حّسنت هذه  التي  المناطق 
ما  سالسة،  أكثر  عملت  برامج  إلى  وقادت  الصيفية  واللوجستيات 
ينفرون  قد  الذين  والموظفين  العائالت  على  للحفاظ  ا  مهّمً ُيعتبر 
في  اآلن  ننظر  أخرى.  لوجستية  مشاكل  أو  بالحافالت  النقل  بفعل 
أكبر  بسالسة  تعمل  برامج  إلى  تؤدي  أن  بإمكانها  أخرى  استراتيجية 

وأنظمتها. المناطق  االستفادة من خبراء  وهي 

 

وقد شّكل 
إدخال فرق 

تخطيط جديدة 
بين األقسام 

للتحضير 
البرامج  لجميع 

الصيفية بشكل 
متزامن تحسيًنا 

ولكنه في 
الوقت نفسه 

تحديًا



28



29

الفصل الخامس

االستفادة من الخبراء 
واألنظمة الموجودة

في هذا الفصل، إلى أربع مهام تشّكل جزًءا من تخطيط 
ووضع  اإليرادات  إنتاج  وهي  وإدارتها  الصيفية  البرامج 
الصيفيين؛  المسؤولين  وإدارة  وتوظيف  الميزانيات؛ 
دراسية صيفية.  مناهج  وتطوير  الصيفيين؛  المعلمين  وإدارة  وتوظيف 
المختصون  الموظفون  ينّفذ  التعليمية،  المناطق  من  العديد  في 
المناسبة(  بالخبرة  يتمّتعون  ال  أو  يتمّتعون  قد  )الذين  الصيف  بفصل 
أراد  درسناها،  التي  المناطق  في  الصيفية.  البرامج  هذه  إعداد  مهام 
المنطقة  موظفي  إلى  المسؤوليات  هذه  نقل  الصيفيون  المرشدون 
من  لكن  ويكون  معهم.  مشاركتها  أو  أكبر  بخبرات  يتمّتعون  الذين 
قسم  في  مقّره  نظام  أو  الدراسية  سنة  في  نظير  عادًة  المهام  هذه 
عادًة  البشرية  الموارد  أقسام  تدير  المثال،  سبيل  فعلى  متخصص. 
المنهج  الدراسية  المناهج  أقسام  تؤسس  حين  في  التوظيف،  قرارات 
الميزانيات.  المنح وتعّد  المالية فتصوغ مقترحات  أّما أقسام  الدراسي، 
السنة  أقسام  إلشراك  مهّمة  خطوات  الثالث  المناطق  جميع  اتخذت 
وفي  األربع،  الصيفية  المهام  هذه  في  الصلة  ذات  وأنظمتها  الدراسية 

مساعيها. ونتائج  استراتيجيات  نستعرض  الفصل،  هذا 

إنتاج اإليرادات ووضع الميزانيات

مهّمتان  الميزانيات  وتحضير  الصيفي  البرنامج  إيرادات  إنتاج  ُيعتبر 
القرارات  من  للعديد  األرضية  تعّدان  المبكر  التخطيط  في  مهّمتان 
انخراط  لفهم  سعينا  المهام،  هذه  دمج  حول  المناقشات  في  األخرى. 
إلى صيف  المؤدية  األشهر  العمل  في  والميزانية  الِمَنح  مكتب  موظفي 

.2015 العام 

نتطرق
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للِمَنح  بطلب  التقّدم  تشمل  طويلة  عملية  اإليرادات  إنتاج  ُيعتبر 
مديرية  من  إلتزامات  وضمان  الوالية  مستوى  وعلى  الفيدرالية 
المنطقة وتمويل باب أّول والتقّدم بطلب ِمَنح خاصة من المؤسسات.

اإليرادات  إنتاج  في  الِمَنح  كّتاب  فيها  انخرط  التي  الدرجة  اختلفت 
لفصل الصيف. أفاد األشخاص الذين تّمت مقابلتهم من إحدى المناطق 
بأّن كّتاب الِمَنح قد ساعدوا في صياغة الِمَنح الخاصة بتمويل البرامج 
البحث.  في جهد  يساهموا  لم  لكّنهم  ذلك،  منهم  ُطلب  الصيفية عندما 
فّعال وروتيني لجمع  الِمنح بشكل  في منطقة أخرى، عمل أحد كّتاب 
من  هبات  خالل  من  خاص  بشكل  الصيف  لفصل  خارجي  تمويل 

المحّلية.  الشركات 

مختلفة  مبالغ  تحديد  الصيف  لفصل  العامة  الميزانية  عملية  ضّمت 
تحديد  أو  الصيف  برامج  تكاليف  تغطي  أن  تستطيع  التي  األموال  من 
المستلزمات أو القيود على كل من هذه المبالغ وتأكيد مبلغ الدوالرات 
وإدارة  الصيفية  للبرامج  المخصصة  المنطقة  ميزانية  في  اإلجمالي 
التقديرات من األقسام األخرى والمتعاقدين الخارجيين للعمل الصيفي 
وتقدير االلتحاق بالبرنامج وحاجات التالميذ وتطوير ميزانيات خاصة 
بالضرورة  ليس  لكن  والبرمجة،  الحضور  متوقع  إلى  استناًدا  بالبرنامج 

التسلسل.  بهذا 

جنًبا  الميزانية  ومحلّلو  الصيفي  البرنامج  موظفو  عمل  منطقَتين،  في 
المنطقة  قيادة  لتقوم  البرامج  مستوى  على  ميزانيات  لوضع  جنب  إلى 
بدراستها. عمل محلل أو فريق للميزانية مع شخص يمّثل كل برنامج 
التسجيل  إلى  استناًدا  البنود  على  قائمة  ميزانيات  لتقدير  صيفي 
تّمت  البنود،  على  القائمة  الميزانيات  إتمام  وفور  البرنامج.  وحاجات 
أو  النهاية  في  عليها  الموافقة  وتّمت  المنطقة  ميزانية  إلى  إضافتها 

. تعديلها

ومكاتب  الصيفية  المكاتب  بين  الشراكة  من  النوع  هذا  سمح  وقد 
حكمة  أكثر  بشكل  معّينة  تدفقات  من  التمويل  بتخصيص  الميزانية 
الصيفين  المرشدين  أحد  تعّلم  فمثاًل،  الضروري.  غير  اإلنفاق  لتفادي 
صندوق  من  بدالً  أّول  باب  التمويل  من  التوظيف  مصاريف  دفع  أّن 
للبرنامج  ويسمح  اإلضافية  االستحقاقات  من  يوّفر  قد  العام  المنطقة 

الموارد في مكان آخر.  أو استخدام  المعّلمين  المزيد من  بتوظيف 

وإدارتهم الصيفية ووتعيينهم  المواقع  توظيف مرشدي 

المنطقة  مستوى  على  تقديمها  تّم  التي  الصيفية  للبرامج  تحضيًرا 
احتاج  مدير(،  يديرها  والتي  المدارس  في  المتمركزة  للبرامج  )خالفًا 
صيفية  مواقع  إلدارة  وتدريبهم  أشخاص  توظيف  إلى  المنطقة  موظفو 
منطقة  كل  استخدمت  وقد  عام(.  بشكل  مدرسية  مباٍن  )في  محددة 
مسؤوليها أو معّلميها لقيادة مواقع البرامج الصيفية خالل فصل الصيف 

ضّمت عملية 
العامة  الميزانية 

لفصل الصيف 
المبالغ  تحديد 
المختلفة من 
األموال التي 
تستطيع أن 
تدفع لبرامج 

الصيف.



31

أنواًعا  المناطق  استهدفت  خارجيين.  موظفين  استخدام  من  بدالً 
الصيفية. المواقع  لقيادة  الموظفين  من  مختلفة 

الصيفي في توظيف  المكتب  في منطقَتين، اشترك موظفون من خارج 
المدراء  على  المشرفون  اتخذ  وإدارتهم.  الصيفية  المواقع  مرشدي 
نطاق  الخاضعة ضمن  المدارس  في  المنظمة  للبرامج  التوظيف  قرارات 
عملهم، فوظفوا إّما مدراء أو مساعدي مدراء. وكان هؤالء المشرفون 
مساعدو  أو  المدراء  معهم  عمل  الذين  نفسهم  المنطقة  موظفو  هم 
الصيفية  المشرفين  أدوار  وضّمت  الدراسية.  السنة  خالل  المدراء 
أنّه  من  وبالرغم  المالحظات.  وتقديم  الدعم  وتأمين  التدريب  هيكلة 
أفاد  الصيفي،  الموقع  مرشد  جودة  حول  موضوعية  بيانات  ينقصنا 
مرشدي  أّن  المنطقَتين  هاتَين  في  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص 
يتّم  أن  قبل  عليه  كانوا  مما  أعلى  جودة  أظهروا  الصيفي  الموقع 
المنطقة  مرشدي  تحرير  وتّم  اختيارهم.  في  عليهم  المشرفين  إشراك 
تخصيص  من  بالتالي  وتمّكنوا  مسؤوليتهم  من  المركزيين  الصيفيين 

لمهام أخرى. الوقت  المزيد من 

وإدارتهم وتعيينهم  الصيفيين  المعلمين  توظيف 

يرغب جميع مرشدو البرنامج في توظيف معلمي سنة دراسية أقوياء 
الثالث  المناطق  في  الصيفيون  المرشدون  تمتع  الصيفية.  مواقعهم  في 
ببعض الفسحة في تحديد أي معّلم يمكن توظيفه في البرامج الصيفية 
وقد  بالمنطقة،  خاصة  عامة  ممارسات  أو  نقابية  اتفاقيات  بحكم 
درسناها،  التي  الثالث  المناطق  في  أخرى.  مناطق  في  الوضع  يختلف 
"متمّيزين"  لمعّلمين  تفضيالتهم  التعبير عن  من  البرامج  مرشدو  تمّكن 
السنة  خالل  للمعّلمين  ممنوحة  تقديرات  إلى  استناًدا  "فّعالين"  أو 
المعّلمين  توظيف  على  الصيفيون  المرشدون  رّكز  كما  الدراسية. 
السنة  خالل  نفسها  الصفوف  ومستويات  نفسها  المواد  دّرسوا  الذين 

الدراسية.

المعّلمين  تحفيز  في  بدور  مختلفة  فاعلة  وجّهات  أقسام  اضطلعت 
على التقّدم للوظيفة. في جميع المناطق، أرسل مسؤول كبير رسالة 
إحدى  وفي  للوظيفة.  التقّدم  على  اآلخرين  فيها  يشّجع  إلكترونية 
تضم  متكاملة  توظيف  استراتيجية  االتصاالت  مكتب  ابتكر  المناطق، 
موضوًعا شاماًل ورسائل إلكترونية مستهدفة ورسائل تذكيرية. وقد 
ضّم الموضوع المستوحى من الرحالت الجّوية صوًرا ورسائل متناسقة 
وقد  الصيفية.  للبرامج  مميزة  عالمة  لخلق  التوظيف  مواد  جميع  في 
وإشارات  المتمكنين  للمعّلمين  أولى"  درجة  "تذكرة  دعوات  ذلك  ضّم 
إلى "الصعود على متن" الفريق الصيفي من خالل االنضمام إلى التعليم. 
ُوّجهت الرسائل أّواًل إلى المعّلمين الذين من المتوّقع أن يحصلوا على 
وُقّدمت   2015-2014 الدراسية  السنة  خالل  متمّيزة  تقدير  مراتب 

وقت  في  استجابوا  الذين  للوظائف  للمتقّدمين  الفرص 
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مبكر. ونتيجة لذلك، أفاد األشخاص 
جذب  عن  مقابلتهم  تّمت  الذين 
من  أكثر  عالية  جودة  ذوي  معّلمين 

بكثير. السابقة  السنوات 

اختلفت  الطلبات،  تقديم  بعد 
إشراكها  كيفية  حيث  من  المناطق 
ففي  التوظيف.  في  األقسام  لمختلف 
المرشد  اتخذ  المناطق،  إحدى 
ألحد  التوظيف  قرارات  الصيفي 
المسؤول  وّظف  حين  في  البرامج 
عمل  فريق  البشرية  الموارد  عن 
المناطق  في  بينما  أخرى.  برامج 
التوظيف  قرارات  اُتخذت  األخرى، 
أو  الصيفي  الموقع  مرشد  من  إّما 

المرشد.  المشرف على هذا 

في  المعّلمين  لمراقبة  بهيكليات  تمتع  برنامج  كل  أّن  من  وبالرغم 
في  المعلومة  هذه  استخدام  تعليمية  منطقة  أي  تخَتر  لم  الصيف، 
إحدى  وتبّنت  المعّلمين.  ألولئك  الرسمية  الدراسية  السنة  تقييمات 
المدراء  ِقَبل  من  المعّلمين  مراقبة  لوتيرة  موحدة  عملية  المناطق 

ِقَبل المشرفين على المدراء )مرة واحدة(. )مّرتَين( أو من 

وفي منطقة أخرى، راقب معّدو المناهج الدراسية أو موظفو التطوير 
بحسب  المعّلمين  عمل  آخرون  مدّربون  أو  المنطقة  في  المهني 

فيه. ُوظفوا  الذي  البرنامج 

ا�ن! احجز مقعدك 

مكانك
هنا

صعود 2,000 معّلم درجة أو� نحو وجهة ا�درسة الصيفية للعام 2015

مهلة التقّدم بالطلبات:
الجمعة 6 أذار (مارس)، 2015

لالطالع على المزيد:
www.dallasisd.org/teachsummer

مقاطعة المدارس المستقلة في داالس، بطاقة الصعود رحالت مباشرة إلى 
المدرسة الصيفية للعام 2015

الصعود ا�ن ع� م�...           معلّم� بدرجة أو�

ا�درسة الصيفية 2015 � مقاطعة ا�دارس   
       ا�ستقلة � دا�س

الوجهة

من اليوم حتّى الجمعة 6 أذار (مارس) 

مهلة التقّدم بالطلب

 معلّمو الدرجة ا�و�

الراكب

رمز الوجهة

بةصيف 2015داالس
بوا

ال

عد
مق

ال

قة
نط

الم

أمثلة عن مواد توظيف مستوحاة من الرحالت الجوية للبرامج 
الصيفية

http://www.dallasisd.org/teachsummer
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وتنظيمها الدراسية  المناهج  تطوير 

أثناء مراقبة مدى دمج تطوير المناهج الدراسية في عمليات المنطقة، 
على  اإلجابة  من  نتمّكن  لكي  مقابالتنا  بروتوكول  بتصميم  قمنا 
أولويات  مع  الصيفية  الدراسية  المناهج  توافقت  هل  أّواًل،  سؤالَين. 
المناهج  قسم  كان  هل  وثانًيا،  وهيكلياتها؟  الدراسية  السنة  مناهج 
والتدريب  الصيفية  الدراسية  المناهج  تطوير  عن  مسؤواًل  الدراسية 
التي  الثالثة  المواقف  من  كّل  في  المسؤولية؟  هذه  تشارك  أو  عليها 
يتّم وصفها في ما يلي، عمل موظفون من قسم المناهج الدراسية على 
من  معّينة  درجة  إلى  األقّل  على  يشير  ما  الصيفي،  الدراسي  المنهج 

الدمج.

المدرسية  للسنة  الدراسية  المناهج  فريق  كان  المناطق،  إحدى  في 
مسؤواًل بالكامل عن المنهج الدراسي الصيفي، بما في ذلك شراء المواد 
برامج  أو  كتب  شراء  المنطقة  على  يكن  لم  ذلك،  وبفضل  وتوزيعها. 
قّدم  للمعّلمين.  بسرعة  المتوفرة  المواد  على  اعتمدت  بل  جديدة 
إلى  استناًدا  الصيف  لفصل  وتسلساًل  نطاقًا  الدراسية  المناهج  معّدو 
تخطيط  لتوجيه  المنطقة  تقييمات  تحديدها من خالل  تّم  نقاط ضعف 
فصل  من  يوم  لكّل  للدروس  مخططات  يقّدموا  لم  لكّنهم  الدروس، 
التدريب  وأداروا  أيًضا  الدراسية  المناهج  موظفو  خّطط  كما  الصيف. 
الخاص بالمناهج الدراسية للمعّلمين وعملوا بوصفهم مدربين في كل 
مع  المتوافق  التعليم  لدعم  الصيف  أشهر  خالل  الصيفية  المواقع  من 

الدراسية. المناهج 

واستخدم  ثانية  منطقة  في  الدراسية  المناهج  قسم  شارك  وكذلك 
الصيف.  فصل  لكل صّف خالل  أهداف  لوضع  الدراسية  السنة  بيانات 
الدراسية على عمل  المناهج  األولى، استندت مواد  المنطقة  وكما في 
بشكٍل  المواد  شراء  إلى  الحاجة  لتخفيف  وأنظمتها  الدراسية  السنة 
بشكل  متوافًقا  الصيفي  الدراسي  المنهج  كان  لذلك،  ونتيجة  شامل. 
هذه  أّن  غير  الدراسي.  ومنهجها  الدراسية  السنة  أهداف  مع  كبير 
المنطقة قد قّدمت مخططات دروس يومية. وفي حين كان فريق من 
المكتب  بقي  المواد،  تأليف هذه  الدراسية مشترًكا في  المناهج  معدي 
والتنسيق. حضر معدو  القرار  الصيفي منخرًطا بشكل كبير في صنع 
المناهج الدراسية تدريب المعّلمين لنصف يوم من أجل تعريفهم على 
بباقي  الصيفيون  المرشدون  قام  حين  في  الدراسية،  المناهج  مواد 

للمعّلمين. التدريب 

المناهج  حيال  مختلفة  مقاربة  الثالثة  المنطقة  اعتمدت  وقد 
المستوى  رفيعة  قرارات  المدراء  على  المشرفون  فاتخذ  الدراسية. 
البرامج  بعض  اختارت  نطاقهم.  ضمن  للبرامج  الدراسي  المنهج  بشأن 
االستطالعية  التعّلم  نماذج  )استمّرت  الدراسية  السنة  مناهج  تمديد 
اعتمدت أخرى على اشتراك أعضاء معّينين  بينما  الصيف مثاًل(  خالل 
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وقد  جديدة.  ودروس  وحدات  لصياغة  الدراسية  المناهج  قسم  من 
المناهج عندما ُطلب منهم  الدراسية في صياغة  المناهج  شارك معدو 
البرامج.  جميع  في  معياريًا  يكن  لم  القسم  اشتراك  أّن  العلم  مع  ذلك، 
يتوافق  أن  دائًما  يحدث  لم  مختلًفا،  دراسًيا  منهًجا  برنامج  لكل  وألّن 
أو  تجاربه  مع  مباشرًة  الصيفي  الدراسي  التلميذة  أو  التلميذ  منهج 
االشتراك  عنى  ذلك،  إلى  باإلضافة  الدراسية.  السنة  خالل  تجاربها 
المتفاوت لمعدي المناهج الدراسية والتوافق مع منهج السنة الدراسية 
بعض  استمّرت  وقد  البرنامج.  على  أيًضا  اعتمد  المعّلمين  تدريب  أّن 
للمساعدة على تقديم  الدراسية  المناهج  باالعتماد على معدي  البرامج 
برامج  تفعل  لم  في حين  للمعّلمين،  الدراسية  بالمناهج  تدريب خاص 

أخرى ذلك. 

التعليمية وأنظمتها المناطق  االستفادة من خبراء  منافع 

محّللي  إشراك  عن  أساسي  بشكل  االستدامة  نحو  التقّدم  نتج 
تمّكن  الصيفية.  الميزانية  وضع  عملية  في  الِمَنح  وكّتاب  الميزانيات 
بتدّفقات  معرفتهم  إلى  استناًدا  التكاليف  خفض  من  الميزانيات  محّللو 
من  النوع  هذا  من  خاص  بشكل  البرنامج  قادة  استفاد  وقد  التمويل. 
خالل  بالميزانيات  العمل  منهم  العديد  من  ُيطلب  لم  ألنّه  التوجيه 

الدراسية. السنة 

كان من الواضح دائًما أنّني لست شخًصا يجيد التعامل مع األموال. 
أموال من  أموالنا من  تأتي بعض  تفعل وكيف.  ماذا  فتعرف  أّما هي 
فئة ألف وأموال باب أّول أيًضا. وقد قال ]قسم الِمَنح[، "ال تخدعوا 
لذا  أمكن".  إن  ألف  الفئة  أموال  استخدموا  األّول،  بالباب  أنفسكم 
جلسنا مع ]محّلل للميزانيات[ ودرسوا األمر وعرفوا كيف يفعلون 
ذلك. ال أعرف التفاصيل، بل هي تعرف )مقابلة للمؤلف مع الشخص 

المعني(. 

المتوفرة  التمويل  تدّفقات  أيًضا  الِمَنح  كّتاب  وّسع  المناطق،  بعض  في 
لفصل الصيف من خالل ضمان صياغة البرامج الصيفية في اقتراحات 
ِمَنح أو مخططات باب أّول. وقد سمح ذلك للمكاتب الصيفية بالتخطيط 
من  استفادوا  أنّهم  العلم  مع  مبكر،  وقت  في  االستراتيجيات  ووضع 
تكاليف  لتغطية  جانًبا  الموضوعة  التمويل  من  محددة  مستويات 

الصيف:

مباشرًة  المدارس  في  تقع  التي  الصيفية  برامجنا  بعض  تتّم صياغة 
في ِمَنح، وحّتى في تمويل باب أّول، وذلك ليتّم ضمان المال بغض 
للمنطقة  الميزانية. وقد شّكل هذا أولوية  النظر عن عملية وضع 

المعني(.  الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  وللرئيس 
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كما أشار األشخاص الذين تّمت مقابلتهم إلى أّن االستفادة من الخبراء 
أّن  واعُتقد  الصيفية.  البرامج  جودة  حّسن  قد  الموجودة  واألنظمة 
المواقع  إلدارة  المدراء  توظيف  في  المدراء  على  المشرفين  إشراك 
الجودة.  عالية  بقيادة  موقع  كل  تمّتع  ضمان  على  ساعد  قد  الصيفية 
إحدى  في  المعّلمين  توظيف  في  االتصاالت  قسم  اشتراك  عن  نتج  وقد 
من  تعريفه  تّم  )كما  الجودة  عاليي  المعّلمين  عدد  في  زيادة  المناطق 
في  للعمل  يتقّدمون  الذين  الدراسية(  السنة  معّلمي  تقييم  نظام  ِقَبل 
صياغة  في  الدراسية  المناهج  قسم  أُشرك  وعندما  الصيفية.  البرامج 
وأهدافها  الدراسية  السنة  أنظمة  مع  أكثر  متوافقة  كانت  المناهج، 
ومحتواها، ما أّمن منافع متعددة. كان كّل من المعّلمين والتالميذ على 
فصل  في  المستخدمة  الدراسية  للسنة  المنهجية  بالمقاربة  دراية 
المنهج  بناء  التعليم. ومن خالل  الذي ربما سّهل عملية  األمر  الصيف، 
تقليل  من  المناطق  تمّكنت  الموجودة،  المواد  أساس  على  الدراسي 
األخطاء  وتفادي  البرامج(  استدامة  في  )ما ساهم  المواد  تكاليف شراء 

المفقودة: الموارد  أو  المتأّخر  التسليم  في 

شّكل قرار استعمال مواد المناهج الدراسية التي استعملوها خالل 
واستخدام  التكاليف  لخفض  كبيًرا  جهًدا  العادية  الدراسية  السنة 
الجديدة  اإلضافية  المواد  بعض  لشراء  نملكها  التي  األموال  كل 

المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة 

التحّديات المرتبطة باالستفادة من خبراء المناطق وأنظمتها

موظفي  فعل  رّدات  حول  عادًة  واجهناها  التي  العقبات  تمحورت 
الصيفية.  المهام  لدعم  عملهم  بشأن  التوّقعات  تغّير  حيال  المناطق 
وذلك  المناسب  الوقت  في  المهام  اكتمال  ضمان  في  تحّديات  فظهرت 
المهام  إحالة  ومع  المركزية.  المناطق  مكاتب  انشغال  طبيعة  بسبب 
إلى األقسام التي كانت مسؤولة أيًضا عن إدارة السنة الدراسية، "كان 
الناس يحاولون التفكير بأمَرين في آن واحد، أي كانوا يحاولون إنهاء 
الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  مختلف"  بشيء  القيام  ومحاولة  ما  أمر 
األقسام  كانت  عندما  الوقت  نقص  مشكلة  تفاقمت  وقد  المعني(. 
تناولتها  التي  المناطق  في  معتاًدا  أمًرا  كان  ما  الموظفين،  إلى  تفتقر 
الصيفي  بالعمل  القيام  منها  ُطلب  التي  األقسام  بعض  عانت  دراستنا. 
ووصف  جدد  أشخاص  توظيف  من  منعها  ما  التوظيف،  في  تجّمًدا 
الصيفيون  المرشدون  بالعمل. وأعرب  لين"  بالـ"مَثقَّ الموظفون زمالءهم 

المهام في وقتها: إتمام  عن إحباطهم من عدم 

المنهج  إنهاء  تأّخر  الماضي  العام  من  الشكوى  مواضع  أحد  كان 
األخير  األسبوع  في  المخّيم  بدأ  فقد  المخّيم.  قبل  كثيًرا  الدراسي 
يعملون  يزالون  ال  كانوا  أنّهم  وأتذّكر  )يونيو(،  حزيران  شهر  من 
على الكتابة قبل أسبوع من ذلك. ال أظّن أّن المعّلمين حصلوا على 

تمحورت 
العقبات التي 

واجهناها عادًة 
حول رّدات فعل 
موظفي المناطق 

حيال تغّير 
التوّقعات بشأن 

عملهم لدعم 
الصيفية. المهام 



36

المخصص  المخّيم  من  األّول  اليوم  حّتى  بالكامل  الدراسي  المنهج 
المعني(. الشخص  مع  للمؤلف  )مقابلة  لألطفال 

للمواعيد  المنشغلين  المنطقة  موظفي  احترام  عدم  إلى  باإلضافة 
البرامج  إعداد  مكّونات  الجميع  يفهم  لم  دائًما،  الصيفية  للمهام  النهائية 
بالخبرات  بالضرورة  الميزانيات  محّللو  يتمّتع  لم  فمثاًل،  الصيفية. 
إحدى  أفادت  المدرسية.  تلك  أو  األكاديمية  الحاجات  في  الالزمة 
اتخاذ  منها  ُطلب  ألنّه  باإلحباط  شعرت  بأنّها  الميزانيات  محّلالت 
المطلوب.  الداعمين  المعّلمين  عدد  مثل  البرامج  إعداد  بشأن  قرارات 
توافق  عن  عادًة  راضين  كانوا  الصيفيين  المرشدين  أّن  من  وبالرغم 
البرامج  بعض  حاولت  الدراسية،  السنة  مع  الدراسية  المناهج  مواد 
كانت  والبرامج  الصفوف  في  ثقافات  خلق  فاعل  بشكل  الصيفية 
فمثاًل،  الدراسية.  السنة  خالل  اختبارها  يتّم  التي  تلك  عن  مختلفة 
أو  المشاريع  على  المرتكز  التعليم  على  ترّكز  التي  البرامج  أحبطت 
على دمج األكاديميا بالفنون أو غيرها من تجارب اإلثراء معّدي المناهج 

الدراسية.  السنة  بروتوكوالت  في  الغارقين  الدراسية 

من حين آلخر، عنى إيكال مهّمة صيفية إلى أحد خبراء المنطقة أّن 
المرشد الصيفي قد خسر السلطة عليها. في إحدى المناطق، خسرت 
مرشدة برنامج قدرتها على التوظيف بشكل تفضيلي وبحسب جدولها 
الزمني، ما أّدى إلى عدم إعادة توظيف بعض معّلمي البرنامج السابقين. 

بين  الصحيح  التوازن  إحالل  في  صعوبات  المناطق  واجهت  وأخيًرا، 
المهام  الموظفين مقابل عملهم على مهام صيفية وجعل  التعويض على 
الصيفية جزًءا روتينًيا من وظائف الموظفين خالل السنة الدراسية. 
إضافية  مبالغ  دفع  خالل  من  خبراء  موظفين  منطقتان  استخدمت 
للمهام  الدفع  ليس  متقّلبة،  تمويل  أنّه، وبمستويات  مقابل وقتهم. غير 
ِمَنح  انتهاء  قرب  مع  ذلك  المنطقتان  اختبرت  دائًما.  ممكًنا  الصيفية 
مؤسسة Wallace: "مع انتهاء أموال مؤسسة Wallace أقلق حيال جودة 
للمؤلف  )مقابلة  للكّتاب"  الدفع  من  نتمّكن  لن  ألنّنا  الدراسية  المناهج 
دفع  يعّزز  ال  قد  الموظف،  هذا  استنتج  وكما  المعني(.  الشخص  مع 

األمد.    االستدامة طويلة  أو  االلتزام  الصيفي  العمل  محّفزات مقابل 

المناطق  موظفي  بعض  الثالث  المناطق  جميع  أشركت  بديل،  وبشكل 
إلى  الصيفية  المهام  ضّم  خالل  من  إضافية  مكافأة  دفع  دون  من 
ناجحة  المقاربة  هذه  األقسام  بعض  وجدت  الوظيفية.  توصيفاتهم 
نسبًيا، لكن شعر بعض األشخاص المنشغلين بشكل خاص مثل مدراء 
عندما  األصعب  المهمة  لممارسة  اختيروا  بأنّهم  الدراسية  السنة 
رفض  محّفزات،  وبدون  الصيفية.  البرامج  أدوار  تسّلم  منهم  ُطلب 

المطلوبة. الصيفية  المهام  تنفيذ  بساطة  بكل  المنطقة  موظفي  بعض 
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التبعات

في  للمساهمة  المناطق  في  خبراء  توظيف  دائًما  السهل  من  يكن  لم 
مرشدو  به  قام  الذي  العمل  أّن  األرجح  الصيفية.  البرامج  إعداد  مهام 
سّهل  قد  الثالث،  الفصل  في  وصفه  تم  والذي  التأييد،  لجمع  البرنامج 
االشتراك  على  المنطقة  خبراء  وافق  عندما  حّتى  لكن  االشتراك.  هذا 
المرشدون  يشأ  لم  ذلك،  ومع  التحّديات.  تختِف  لم  العمل،  جهود  في 
كانوا  عندما  فّعال  غير  بشكل  العمل  أو  الصفر  من  البدء  الصيفيون 
يستطيعون االستفادة من الخبرات واألنظمة الموجودة في أقسام أخرى 
تّمت  الذين  الصيفيون  المرشدون  اعتقد  باإلجمال،  المنطقة.  من 
تعزيز  بهدف  مهّم  التحّديات  تخطي  في  لالستمرار  العمل  أّن  مقابلتهم 
التحسينات  جعلت  وقد  الموجودة.  واألنظمة  الخبراء  من  االستفادة 
الناتجة في االستدامة والجودة من هذا العمل عماًل مجديًا. في الجزء 
المقبل، نقّدم بعض التوصيات حول هذه النقطة ونعرض استراتيجيات 

التي وصفناها. األخرى  الدمج 
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الفصل السادس

النتائج والتوصيات
واألشخاص  أجريناها  التي  األبحاث  وبحسب  سابًقا  وصفنا 
الصيفية  البرامج  دمج  عّدة  أسباب  تشجع  قابلناهم،  الذين 
المنطقة،  مستوى  على  األساسية  والعمليات  األولويات  في 
وتطوير  الجودة  لتحسين  أيًضا  ولكن  االستدامة،  لزيادة  سّيما  ال 
على  ُتقدم  التي  بالخدمات  الصيفية  الخدمات  وربط  تشغيلية  فعاليات 
أولويات  في  الصيفية  التعليم  برامج  دمج  شّكل  للتالميذ.  العام  مدار 
المنطقة وعملياتها في المناطق الثالث عملية متعددة األوجه أشركت 

والمدارس. المركزي  المكتب  في  الموظفين 

النتائج

تخطيط  من  مختلفة  نواٍح  في  إيجابية  بتأثيرات  الدمج  جهود  ارتبطت 
بأنّه  مقابلتهم  تّمت  الذين  األشخاص  أفاد  وتنفيذها.  الصيفية  البرامج 
من  متزايد  وتأييد  الصيفية  البرامج  بحافظات  أكبر  وعي  عنها  نتج 
إدارة  ومجلس  والرؤساء  المناطق  أقسام  وموظفي  والمدراء  المعّلمين 
الصيفية.  للبرمجة  مناصرين  بدورهم  منهم  العديد  فأصبح  المدارس، 
أهدافًا  واضعين  الفعلي،  بالعمل  الدعم  تصريحات  الرؤساء  استتبع 
تحّسنت  تمويل.  التزامات  ومبرمين  التالميذ  من  أكبر  أعداد  لخدمة 
وساهمت  األقسام.  بين  تخطيط  لفرق  المناطق  إنشاء  بعد  الفعالية 
عّزز  ما  التكاليف،  تحّمل  على  القدرة  تحسين  في  الوفورات  هذه 
المناطق  أّن  إلى  اإلشارة  المهّم  من  أنّه  غير  النهاية.  في  االستدامة 
تغييرات  أجرت  فقد  واحدة.  سنة  في  األقسام  بين  تخطيطها  تتقن  لم 
والديناميكيات  المكتسبة  الدروس  إلى  استناًدا  بذلك  بالقيام  وتستمّر 
العملية  هذه  فيها  حظيت  التي  المنطقة  في  األقسام.  في  المتغّيرة 
بالوقت الكافي للنضوج، اعترف األشخاص الذين تّمت مقابلتهم بمنافع 

كما
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االستفادة  الصيفية من خالل  البرامج  واسعة. وأخيًرا، تحّسنت جودة 
من خبراء المناطق وأنظمتها، بالرغم من أّن هذه االستراتيجية كانت 

أيًضا.  هي  التنفيذ  صعبة 

التوصيات

الصيفيين  المرشدين  مساعدة  إلى  هنا  نقّدمها  التي  التوصيات  تهدف 
مع  التقرير  هذا  في  وصفناها  التي  الدمج  استراتيجيات  تنفيذ  على 
تخفيفنا من أهمّية التحّديات التي واجهتها المناطق في هذه الدراسة.

تعزيز الفهم وربط أهداف البرامج الصيفية بأهداف المناطق التعليمية

البرامج دعوة موظفي  الصيفية. يستطيع مرشدو  البرامج  إنعاش    •
إنعاش  أو  الصيفية  المواقع  لزيارة  والمدارس  المركزي  المكتب 
الفيديوهات  خالل  من  المنطقة  اجتماعات  في  الصيفية  البرامج 

أو الصور أو شهادات التالميذ. 

ألهداف  الصيفية  البرامج  تعزيز  كيفية  تفسير  في  •  الوضوح 
البرامج  حول  النتائج  بيانات  جمع  يساهم  المهمة.  المنطقة 
كيفية  نقل  في  للرسائل  أساًسا  النتائج  هذه  واستخدام  الصيفية 
يؤدي  ال  قد  للتالميذ.  األكاديمية  المنافع  المنطقة  برامج  تقديم 
تحسين  إلى  البرنامج  لتحسين  واستخدامها  التنفيذ  بيانات  جمع 
جودة  بأّن  المشككين  يقنع  قد  بل  فحسب  الصيفية  البرامج 

تتحسن.  البرنامج 

الصيفية  البرامج  إعداد  أهداف  بين  الرابط  تفسير  في  •  الدّقة 
األولويات  على  الصيفية  البرامج  تركيز  المنطقة.  وأهداف 
التخفيف من فجوة اإلنجازات وتعزيز  األكاديمية األساسية )مثاًل 
القراءة بالوصول إلى الصف الثالث وتحضير التالميذ لعلم الجبر( 
لمساعدة موظفي المنطقة على االعتراف بإعداد البرامج الصيفية 

مهّمة. استراتيجية  باعتبارها 

اعتراف  لدى  مناصرة.  أصواتًا  يكونوا  أن  الرؤساء  الطلب من    •
إعداد  بقيمة  المجلس(  أعضاء  فيهم  بمن  )وآخرين  الرؤساء 
علنية  بتصريحات  القيام  على  حّثهم  يمكن  الصيفية،  البرامج 
على  اآلخرين  تشجع  إلكترونية  رسائل  وإرسال  التزامهم  حول 
)ربّما  البرامج  وزيارة  صيفية  لوظائف  العمل  بطلبات  التقّدم 

برفقة مراسل محّلي أو اثَنين( في يوم التعليم الصيفي الوطني.
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إنشاء تخطيط بين األقسام 

متعددة  أقسام  إشراك  على  المنطقة  موظفي  كبار  تشجيع   •
األقسام  هذه  تضّم  قد  األقسام.  بين  تخطيط  فرق  تأسيس  في 
االتصاالت  وتكنولوجيا  التالميذ  دعم  وخدمات  والمنشآت  النقل 
وخدمات المأكوالت والمناهج الدراسية والتعليم الخاص ومكاتب 

الصيفي. البرنامج 

•  استخدام استراتيجيات إدارة المشاريع. قد تضّم االستراتيجيات 
الناجحة لتنظيم اجتماعات فريق التخطيط بين األقسام اإلبالغ عن 
المواعيد النهائية وتوضيح األطراف المسؤولة عن كل مهمة من 
خالل رزنامة مشتركة، واإلبالغ عن جداول أعمال االجتماعات 
مسبًقا، واستخدام جداول األعمال لتحديد من يجب أن يحضر 
وفي  واضح  بشكل  المعنية  األطراف  جميع  وإعالم  اجتماع،  كل 

المتخذة. بالقرارات  المناسب  الوقت 

لوجستيات  إدارة  مهمة  بإيكال  نوصي  المسؤوليات.  توضيح   •
التخطيط إلى موظف واحد ومهمة تشجيع المشاركة إلى مرشد 

المنطقة. 

وقت  في  العمليات  هذه  بإطالق  نوصي  مبكر.  وقت  في  البدء   •
من  المستخلصة  بـ"الدروس  والبدء  الدراسية  السنة  من  مبكر 

المتواصل.  التحسين  لدعم  الماضي"  الصيف  اجتماعات 

االستفادة من الخبراء واألنظمة الموجودة

قد  الذين  المنطقة  خبراء  مع  استراتيجي  بشكل  التواصل   •
المرشدون  يستطيع  الصيفية.  البرامج  إعداد  في  يساهمون 
التمويل وكيفية  تدفقات  لفهم  المالية  أقسام  مع  العمل  الصيفيون 
تطوير  يزيد  وقد  المتوفرة.  الموارد  من  أقصى حد  إلى  االستفادة 
العالقات الوطيدة مع كّتاب الِمَنح من إمكانية جمع موارد إضافية. 
وقد يؤدي العمل مع أقسام االتصاالت على مهمة توظيف المعّلمين 
إلى تحقيق مكاسب في جودة األفراد المتقّدمين للوظيفة وعددهم. 
وأخيًرا، قد يؤدي ربط السنة الدراسية بالمنهج الدراسي الصيفي 

التكاليف.  إلى منافع من حيث الجودة وفعالية 

يستطيع  بذلك،  للقيام  توّقعات.  إلى  الصيفية  المهام  تحويل   •
لتوسيع  المنطقة  مرشدي  مع  العمل  الصيفيون  المرشدون 
إضافية  صيفية  مسؤوليات  تضّم  كي  الوظيفية  التوصيفات 

الجدد. للموظفين 
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بالنسبة  روتينًا.  التوقعات  تصبح  حتى  المحّفزات  استخدام   •
في  البحث  الصيفيون  المرشدون  يستطيع  الوظائف،  شاغلي  إلى 
تقديم أجر إضافي مؤقت )أو أجر إضافي يتناقص سنة بعد سنة( 
على  للحفاظ  العمل  لحجم  تعديالت  أو  مالية  غير  محّفزات  أو 

الصيفية واألقسام األخرى. البرامج  اإليجابية بين  العالقات 

بإطار  المهام  إتمام  أمكن  إذا  اآلخرين.  أعمال  جداول  •  معرفة 
في  أخرى  أقسام  إشراك  الصيفي  المكتب  يستطيع  مرن،  زمني 
تحديد فترات العمل البطيئة لدى األقسام خالل السنة الدراسية 

وطلب الدعم خالل تلك الفترات.

قد  الصيفية.  البرامج  تفيد  قد  التي  المنطقة  أنظمة  تحديد    •
المتوفرة  الموارد  على  اعتمدت  إن  الصيفية  البرامج  تستفيد 
المناهج  وموارد  البشرية  والموارد  الدراسية  السنة  من حضور 

الدراسية على اإلنترنت بداًل من ابتكار مواردها الخاصة بها.

تقارير مقبلة حول االستدامة

في  الصيفية  برامجها  دمج  على  درسناها  التي  المناطق  عملت 
التعليمية  المنطقة  مستوى  على  األساسية  والعمليات  األولويات 
على   RAND مؤسسة  تعمل  الستدامتها.  استراتيجية  ذلك  باعتبار 
يرّكز  الصيفية.  التعليم  برامج  استدامة  حول  آخَرين  تقريَرين  تطوير 
ويبحث  الصيفية  البرامج  سياسات  سياق  على  التقريرين  هذين  أحد 
والمحليات  والمدن  المناطق  والممارسات على مستوى  السياسات  في 
إعداد  تدعم  كانت  إذا  ما  ليرى  الفيدرالي  المستوى  وعلى  والواليات 
على  المقبل  التقرير  هذا  في  الضوء  نلقي  تقّيده.  أو  الصيفية  البرامج 
التعليم الصيفية، مكّملين تحاليل اإليرادات  العام لبرامج  فرص التمويل 
واإلنفاق التي أتممناها في Augustine et al.، 2016. 3 يسعى هذا التقرير 
الجديد إلى مساعدة المرشدين الصيفيين وغيرهم ممن يدعمون هذه 
الصلة.  ذات  والوطنية  المحلية  السياسات  سياقات  فهم  على  البرامج 
المختلفة،  بالسياسات  المرتبطة  والتحّديات  المنافع  فهم  خالل  فمن 
لفرص  مالئم  بشكل  االستجابة  من  الصيفيون  المرشدون  سيتمّكن 
المقبل  اآلخر  التقرير  أّما  السياسات.  تغيير  نحو  والعمل  السياسات 
المدن  مختلف  في  متعددة  ومنظمات  وكاالت  تعاون  كيفية  فيدرس 
العالية  الجودة  ذات  الصيفية  التعليم  برامج  إلى  الوصول  تعزيز  على 
ق الذي يهدف  لألطفال والشباب في مدنهم. وقد نجح هذا العمل المنَسّ
البرامج  هذه  صورة  تحسين  في  الصيفية  البرامج  إعداد  تعزيز  إلى 
معّدالت  وزادت  الصيفية  البرامج  على  الطلب  فارتفع  المدن،  هذه  في 
من  مختلفة  توليفات  المتتاليان  التقريران  هذان  يضّم  بها.  االلتحاق 

)NSLP( وشركائها. الوطني  الصيفي  التعليم  مناطق مشروع 

3 يضّم الفصل الثاني من التقرير الذي يحمل عنوان استخالص الدروس من الصيف: تأثير برامج التعليم 

 Learning from Summer:( الصيفية الطوعية على الشباب ذوي الدخل المنخفض في المناطق الحضرية
Effects of Voluntary Summer Learning Programs on Low-Income Urban Youth( من ص. 32 إلى 36 نقاًشا 

حول إيرادات البرامج وتكاليفها. 
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صيف  إلى  المؤدية  الدراسية  السنة 
خالل        العام 2015 بذل المرشدون الصيفيون

وروتشستر  وبيتسبرغ  داالس  في 
الصيفي  للتعليم  برامجهم  لدمج  متضافرة  جهوًدا 
مستوى  على  األساسية  والعمليات  األولويات  في 
استراتيجية  باعتباره  األوسع  التعليمية  المناطق 
لزيادة االستدامة. تعرض هذه الدراسة هذه الجهود 
وتأثيراتها. ويجدر بالتوصيات التي نقدمها أن تفيد 
المناطق  تقودها  التي  الصيفية  البرامج  مرشدي 
التعليمية وغيرهم ممن يؤيّدون دعم هذه البرامج.

اسُتخلصت بيانات هذا التقرير من مقابالت 
الصيفية  البرامج  ووثائق  اجتماعات  ومحاضر 
الثاني  تشرين  شهَري  وبين  التعليمية.  والمناطق 
نوفمبر( 2015 وكانون الثاني )يناير( 2016، قمنا 
التعليمية  المناطق  موظفي  موظًفا من   62 بمقابلة 
ممن اشتركوا في البرامج الصيفية في هذه المناطق 

الثالث. 
يمّثل جميع  أن  إلى  التقرير  هذا  يهدف  ال 
نواحي الدمج في كل منطقة من هذه المناطق. وال 
بالضرورة  تتوافق  المناطق  هذه  تجارب  أّن  نظّن 
تسجيل  هو  الهدف  بل  أخرى،  مناطق  تجارب  مع 
عمل المناطق وتحليله بشكل مستقل وبأكبر دقة 
ممكنة وتحديد الدروس التي قد يجدها مرشدون 
صيفيون آخرون مفيدة لتحسين استدامة برامجهم 

الصيفية. 
مرشدو  ينشر  أن  المؤلفون  يوصي 
البرنامج الصيفي الوعي حول برامجهم وأن يربطوا 
أهداف البرامج الصيفية بأهداف المناطق التعليمية 
وأن يأسسوا فرق تخطيط صيفية بين األقسام وأن 
يستفيدوا من خبراء المناطق وأنظمتها لدى إتمام 

المهام الصيفية.
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